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ágazathoz tartozó 
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GÉPJÁRMŰ-MECHATRONIKAI TECHNIKUS 

szakma 
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szakmairányához 
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A helyi tanterv 

 

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és 

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

rendelet alapján kiadott  

Képzési és Kimeneti Követelmények és Programtanterv1,  

valamint az Útmutató a szakmai program készítéséhez2 című dokumentum 

 

alapján készült. 

 

                                                           
1 https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#specializalt-gep-es-jarmugyartas 
 
 
2 https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt 
 

https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#specializalt-gep-es-jarmugyartas
https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt


GÉPJÁRMŰ-MECHATRONIKAI TECHNIKUS 

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

• Az ágazat megnevezése:  Specializált gép- és járműgyártás 

• A szakma megnevezése:  Gépjármű-mechatronikai technikus 

• A szakma azonosító száma:  5 0716 19 04 

• A szakma szakmairányai: 

o Gyártás 

o Motorkerékpár- és versenymotor szerelés 

o Szerviz 

• A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

• A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

 

• Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás 

• Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -  

• Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

o Technikumi oktatásban: 225 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

• Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség 

• Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:     nem szükséges 

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület 

leírása: 

 

Szakmairány: Szerviz 

Közúti jármű (személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz) javító és karbantartó szervizekben 

dolgozik, munkát irányít. Munkafelvételi tevékenységet végez, illetve irányít. A járművek 

hibáit diagnosztizálja. Több javítástechnológia közül kiválasztja a műszaki szempontból 

legjobban alkalmazható megoldást az adott járműre. Szakszerűen és a legújabb 

járműtechnikai kompetenciák birtokában, a járműveken karbantartási és javítási műveleteket 

végez, illetve irányít. Árajánlatot ad, alkatrészt rendel (az ügyféllel egyeztetve). Kezeli a 

járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembe helyezésekor, illetve javítását 

követően azok élesztéséről gondoskodik. A folyamatok közben és után diagnosztikát végez, 

naprakészen ismerve a diagnosztikai műszereket és méréstechnikákat, valamint annak 

kiértékelési eljárásait, módszereit. A diagnosztikát használva, járműveket készít fel (illetve a 

felkészítést irányítja) hatósági műszaki vizsgára. A munkák után a járművet szakszerű 

magyarázattal átadja az ügyfélnek. Ügyfélkezelést és készletgazdálkodást végez. 



SZERVIZ szakmairány           Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat 

Évfolyam 
9. 

Ágazati alapoktatás 

10. 

Ágazati alapoktatás 

11. 

Szakirányú oktatás 

12. 

Szakirányú oktatás 

13. 

Szakirányú oktatás 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 432 + 72 432 + 72 651 + 93 2091 + 237 

Összes óraszám/hét 7 9 12 + 2 12 + 2 21 + 3  

Tanulási 

terület 
Tantárgy/témakörök 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

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 0  
18 

0% 

E: 0,5 
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
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a
ló

i 
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n
y
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v
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h
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u
s 
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a

k
m

á
k

 e
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n

) 

 

Munkavállalói idegen nyelv 0  0  0  0  
62 

0% 

E: 2 
62 

GY: 0 

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 
108 

50% 

E: 1,5 180 

50% 

E: 2,5 
0  0  0  288 

GY: 1,5 GY: 2,5 

Villamos áramkör 36  54        90 

Villamos áramkör ábrázolása 18          18 

Villamos áramkör kialakítása 36          36 

Villamos biztonságtechnika 18  18        36 

Villamos áramkörök mérése, 

dokumentálása 
  108        108 

Gépészeti alapismeretek 
144 

50% 

E: 2 126 

50% 

(57,14%) 

E: 1,5 

0  0  0  270 
GY: 2 GY: 2 

Munkabiztonság, tűz- és 

környezetvédelem 
18          18 

Műszaki rajz alapjai 36  36        72 

Anyag- és gyártásismeret 18          18 

Fémipari alapmegmunkálások 72          72 

Projektmunka   90        90 

Tanulási terület 

összóraszáma 
252 

E: 3,5 
306 

E: 4 
0  0  0  558 

GY: 3,5 GY: 4,5 



Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  
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p

ec
iá
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s 
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e
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Mechanika – gépelemek 0  0  
72 + 36 

0% 

E: 2 + 1 
0  0  72 + 36 

GY: 0 

Statika     7 + 7      7 + 7 

Dinamika     6 + 4      6 + 4 

Szilárdságtan     9 + 7      9 + 7 

Oldható kötések     7 + 2      7 + 2 

Nem oldható kötések     7 + 2      7 + 2 

Ék- és reteszkötések     6 + 2      6 + 2 

Tengelyek és csapágyazásuk     6 + 3      6 + 3 

Tengelykapcsolók     7 + 3      7 + 3 

Fékek     9 + 3      9 + 3 

Kényszerhajtások     8 + 3      8 + 3 

Technológia 0  0  
36 + 36 

0% 

E: 1 + 1 
0  0  36 + 36 

GY: 0 

Vasötvözetek hőkezelése      6 + 6      6 + 6 

Anyagvizsgálatok     6 + 6      6 + 6 

Öntéstechnológia     6 + 3      6 + 3 

Fémek képlékeny alakítása      5 + 8      5 + 8 

Forgácsolás     5 + 8      5 + 8 

Korrózió elleni védelem     4 + 2      4 + 2 

Egyéb fémek és ötvözeteik      4 + 3      4 + 3 

Elektrotechnika 0  0  
108 

50% 

E: 1,5 108 

50% 

E: 1,5 
0  216 

GY: 1,5 GY: 1,5 

Egyenáramú hálózatok, 

energiaforrások  
    36      36 

A villamos áram hatásai     18      18 

Villamos és mágneses tér      18      18 

Indukciós jelenségek     18      18 

Váltakozó áramú hálózatok     18      18 

Többfázisú hálózatok, 

villamos gépek  
      36    36 

Félvezető áramköri elemek        24    24 

Analóg alapáramkörök       24    24 

Impulzustechnikai és digitális 

áramkörök  
      24    24 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  0  216 + 72 

E: 4,5 + 2 
108 

E: 1,5 
0  324 + 72 

GY: 1,5 GY: 1,5 



 

 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  
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Gépjármű-szerkezettan 0  0  

216 

55% 

(58,33%) 

E: 2,5 144 + 36 

55% 

(50%) 

E: 2 + 1 
0  360 + 36 

GY: 3,5 GY: 2 

Benzinmotorok szerkezete és 

működése 
    72      72 

Dízelmotorok szerkezete és 

működése 
    54      54 

Tengelykapcsoló     36      36 

Nyomatékváltó     36      36 

Közlőművek, tengelyhajtás, 

differenciálmű  
      36 + 9    36 + 9 

Rugózás és kerékfelfüggesztés       24 + 6    24 + 6 

Kormányzás       24 + 6    24 + 6 

Fékek, kerekek és 

gumiabroncsok 
      42 + 10    42 + 10 

Szakmai számítások     18  18 + 5    36 + 5 

Gépjármű-villamosság és  

-elektronika 
0  0  0  

180 + 36 

50% 

E: 2,5 + 1 
0  180 + 36 

GY: 2,5 

A gépjármű villamos hálózata       20 + 4    20 + 4 

Gépjármű-

indítóakkumulátorok 
      16 + 2    16 + 2 

Váltakozó áramú generátorok       20 + 5    20 + 5 

Indítómotorok       20 + 5    20 + 5 

Gyújtóberendezések, 

indítássegélyek 
      20 + 5    20 + 5 

            

Világító- és jelzőberendezések       12 + 3    12 + 3 

Motor- és egyéb irányító 

rendszerek 
      36 + 6    36 + 6 

Szakmai számítások       36 + 6    36 + 6 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  0  216 

E: 2,5 
324 + 72 

E: 4,5 + 2 
0  540 + 72 

GY: 3,5 GY: 4,5 

 

 



 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  
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Gépjárműgyártás  0  0  0  0  
31 

100% 

E: 0 
31 

GY: 1 

Minőségbiztosítási 

alapismeretek 
        5  5 

Műszaki alapismeretek         5  5 

Gyártási ismeretek         13  13 

Karbantartási ismeretek         8  8 

Gépjármű-karbantartás 0  0  0  0  

124 + 31 

60% 

(62,50%) 

E: 1,5 + 1 
124 + 31 

GY: 2,5 

Gépjármű-adatbázisok         31 + 8  31 + 8 

Ápolási- és szervizműveletek         31 + 8  31 + 8 

Gépkocsivizsgálati műveletek         62 + 15  62 + 15 

Gépjármű-diagnosztika 0  0  0  0  

248 + 31 

70% 

(75%) 

E: 2 + 1 
248 + 31 

GY: 6 

Belsőégésű motorok 

diagnosztikája 
        52 + 6  52 + 6 

Irányított rendszerek 

diagnosztikája 
        52 + 6  52 + 6 

Áramellátó és indítórendszer 

diagnosztikája 
        32 + 3  32 + 3 

Gyújtásvizsgálat         16 + 2  16 + 2 

Fékberendezések 

diagnosztikája 
        32 + 6  32 + 6 

Lengéscsillapítók 

diagnosztikája 
        16 + 2  16 + 2 

Futómű diagnosztikája         32 + 6  32 + 6 

Fényvetők diagnosztikája         8  8 

CAN-busz rendszerek 

diagnosztikája 
        8  8 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  0  0  0  403 + 62 

E: 3,5 + 2 
403 + 62 

GY: 9,5 

 

 



 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  
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Gépjármű-informatikai 

rendszerek 
0  0  0  0  

93 

33% 

(33,33%) 

E: 2 
93 

GY: 1 

A digitális adatátvitel alapjai         22  22 

CAN-busz-hálózatok         31  31 

LIN és más buszrendszerek         12  12 

Multimédiás buszrendszerek         14  14 

Vezetőtámogató rendszerek         14  14 

Alternatív 

gépjárműhajtások 
0  0  0  0  

93 + 31 

50% 

E: 1,5 + 1 
93 + 31 

GY: 1,5 

Alternatív tüzelőanyagok és 

jellemzőik 
        5 + 1  5 + 1 

Hibrid hajtású járművek         26 + 6  26 + 6 

Hibrid járművek villamos 

rendszerei 
        31 + 8  31 + 8 

Elektromos hajtású járművek         31 + 16  31 + 16 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  0  0  0  186 + 31 

E: 3,5 + 1 
186 + 31 

GY: 2,5 

 

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 
 

  105 120   

 

Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Gépjármű-mechatronikai technikus szakma Szerviz szakmairányára készült Programtantervben előírt 

óraszámoknak. 

2. A Heti óraterv minta-Technikum 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. 

 



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: 

 

Sor-

szám 
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 

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. 

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 első és második évében a Műszaki alapozás tanulási területen javasolt 

évfolyamonként 1-2 projekt megvalósítása, 9. évfolyamon 3-5 fős tanulói csoportokban, 10. 

évfolyamon 2-3 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; 

• 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 Közlekedésgépész oktatói munkaközösség munkatervének 

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: 

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:  

o előgyártmány darabolás előtti hosszának meghatározása,  

o hajlított lemezalkatrész hajlítás előtti hosszának meghatározása,  

o 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 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 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 OKTATÁS: 

Szakmairányok közös szakmai követelményei: 

 

Sor-

szám 
Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

Üzemben vagy 

műhelyben, 

alkalmazottként 

megbízott szakemberi 

és/vagy műhelyvezetői 

tevékenységet végez. 

Tudja a vállalkozás 

üzemeltetéséhez 

szükséges munkajogi 

és munkavédelmi 

alapismereteket. 

Elkötelezett a 

megbízott tevékenységi 

kör felelősségteljes 

elvégzése iránt. 

Felelősséget vállal 

a saját illetve a 

csoport 

munkájáért. 

2. 
Vállalkozóként 

vállalkozást tervez, indít, 

működtet. 

Ismeri a vállalkozás 

indításához szükséges 

előfeltételek, 

szabályokat, ehhez 

szükséges piackutatás 

menetét. 

Figyelemmel kíséri a 

piac gazdasági 

alakulását. 

Munkaköri 

feladatát önállóan 

végzi, szakmai 

terveit, ismereteit 

állandóan frissíti. 

3. 
Irodai és műszaki 

adatbázisokat és 

szoftvereket használ. 

Ismeri az alap IT 

szoftvereket és a 

műszaki programok 

használatát, funkcióit. 

Érdeklődik az új 

szoftverek 

megismerése és 

használata iránt. 

Önállóan használja 

a szoftvereket. 

4. 

Munkája során a 

megfelelő 

szervezetekkel, 

hatóságokkal, gyártóval 

konzultál, kommunikál. 

Ismeri az illetékes 

hatóságokat, gyártói 

kapcsolatokat, tudja 

milyen csatornán éri el 

őket. 

Képviseli a vállalat 

vagy saját 

vállalkozásának 

érdekeit. 

Felelős a felmerült 

kérdések esetén 

azonnal megoldást 

és intézkedést 

hozni. 

5. 

Szerelésre vonatkozó 

munka-, baleset-, tűz és 

környezetvédelmi 

szabályokat és 

eszközöket használ. 

Ismeri a munka-, 

baleset-, tűz- és 

környezetvédelmi 

szabályokat és a 

szükséges eszközöket. 

Törekszik munkája 

során a védelmi 

szabályoknak 

megfelelően dolgozni. 

A védelmi 

szabályokban 

található 

előírásokat, 

szabályokat 

betartja, betartatja. 

6. 

Szerelési 

tevékenységhez 

szükséges eszközöket, 

szerszámokat, 

emelőgépeket, 

védőeszközöket és 

segédanyagokat 

szakszerűen használ, 

megbízás alapján 

beszerez. 

Ismeri az alap- és 

célszerszámokat, 

segédanyagokat (kenő, 

olajozó anyagok) 

elektromos 

csavarozókat, 

nyomatékkulcsokat, 

emelőgépeket, darukat. 

Törekszik a 

szerszámok, eszközök, 

segédanyagok 

szakszerű használatára. 

Felelős a munkája 

során a 

szerszámok, 

eszközök 

karbantartásáért, 

rendeltetésszerű 

használatért, 

kezelésért, a 

munkavédelmi 

előírásokat 

betartja, és 

betartatja. 

7. 
Munkahelyen állandó 

és/vagy időszakos 

karbantartást végez. 

Birtokában van az 

időszakos karbantartás 

folyamatokkal 

kapcsolatos 

ismereteknek (TPM). 

Ismeri a szerszámok 

Szem előtt tartja az 

elhasználódásból 

bekövetkező kopások 

minőségi 

következményeit. 

Egyszerűbb, 

begyakorolt 

karbantartási 

feladatokat 

önállóan végrehajt. 

Új megoldásokat 



anyagfáradásos 

elhasználódását. 

kezdeményez a 

hatékonyabb és 

gazdaságosabb 

munkavégzésért. 

8. 

Alkatrészeket, komplett 

jármű szerelése alatt 

állagmegóvó eszközöket 

(karosszéria, küszöb, 

ülés, kormányvédő stb.) 

használ. 

Ismeri a jármű állagát 

megóvó eszközöket és 

azok szakszerű 

használatát. 

Elkötelezett az 

ügyfélszempontokat 

figyelembe vevő 

védőeszközök 

használatáért. 

Felelősséget vállal 

a jármű 

állagmegóvásához 

szükséges 

eszközök 

szakszerű 

használatáért. 

Hibás védőeszközt 

pótolja, pótoltatja. 

9. 

Az alternatív hajtású 

járművekre vonatkozó 

szabályok alapján 

összeszerelési 

tevékenységet végez. 

Ismeri az alternatív 

hajtású járművek 

felépítését, szerkezeti 

elemeit és 

működésüket. 

Részletesen ismeri a 

biztonsági előírásokat. 

Szem előtt tartja az 

alternatív hajtású 

járművekre vonatkozó 

szabályokat és belátja 

azok betartásának 

fontosságát. 

Az alternatív 

hajtású járművek 

szerelésére 

vonatkozó szigorú 

szabályokat, 

előírásokat 

betartja, betartatja. 

Felelős az 

eltéréseket 

jelenteni. 

10. 

Javítási tevékenységet 

végez a javítási és/vagy 

gyártói utasítások, illetve 

a törvényi előírásoknak 

megfelelően, adott 

esetben idegen nyelvű 

dokumentációkat 

használ. 

Alaposan ismeri a 

járművekre vonatkozó 

gyártói, utasításokat, 

előírásokat, illetve a 

törvényi előírásokat. 

Nagyfokú 

odafigyeléssel végzi 

munkáját, a biztonságot 

szem előtt tartva. 

Felelős az 

utasításokat, 

előírásokat 

betartani, 

betartatni. 

11. 

Javítási utasítás és/vagy 

jegyzőkönyv alapján 

mechanikus méréseket 

végez a járművön. 

Ismeri a mechanikus 

mérési módokat, 

eszközöket (nyomás, 

depresszió, 

kompresszió, szivárgás 

stb). 

Motivált a mechanikus 

mérések minél 

precízebb elvégzésére. 

Önállóan vagy 

külső 

közreműködő 

mellett elvégzi a 

mechanikus 

méréseket és 

elkészíti a mérési 

jegyzőkönyvet. 

12. 
Mérő- és diagnosztikai 

eszközzel a járművön 

hibakeresést végez. 

Részletesen ismeri a 

diagnosztikai 

eszközöket, funkcióit, 

és ismeri azok 

használatát. 

Szem előtt tartja a 

hatékony diagnosztikai 

munkavégzést. 

A diagnosztikai 

eszköz használati 

utasításait betartja, 

betartatja. 

13. 

Kapcsolási rajz alapján a 

járművek vezeték 

hálózatán méréseket, 

hibakeresést végez, 

értékel. 

Ismeri és használja a 

hibakereséshez 

szükséges 

diagnosztikai 

eszközöket és 

forrásokat (kapcsolási 

rajzok, adatbázisok). 

Tudatosan mélyíti 

ismereteit a 

diagnosztikai eszközök 

és források 

tekintetében. Törekszik 

minél több eszköz 

kezelésének 

megismerésére. 

Önállóan eldönti a 

hibakeresési 

folyamat lépéseit 

és kiválasztja a 

felhasználni kívánt 

eszközöket. 

Irányítja, illetve 

elvégzi a 



méréseket, 

elemzéseket. 

14. 

Hibakeresést követően a 

megállapított 

hibát/hibákat a járművön 

megjavít. 

Megfelelő szinten 

ismeri a jármű 

felépítését és 

működését. Ez alapján 

javítani tudja az 

azonosított hibákat. 

Törekszik a lehető 

leggyorsabb, legjobb 

minőségű 

munkavégzésre. 

Képes a hibák 

önálló elhárítására, 

az önellenőrzésre. 

15. 

Elektronikus 

komponenseket, 

vezérlőegységeket az 

ESD védelem 

szabályainak figyelembe 

vételével kezel, cserél, 

beépít, csatlakoztat. 

Diagnosztikai 

eszközökkel illeszt, 

kódol, szoftvereket 

ellenőriz. 

Ismeri az 

elektronikusan 

irányított rendszerek 

felépítését, működését 

és munkavédelmi 

szabályait. 

Nagyfokú 

odafigyeléssel végzi 

munkáját, a biztonságot 

szem előtt tartva. 

Felelősséget vállal 

az elvégzett 

munkáért, az 

előírásokat, 

utasításokat 

maradéktalanul 

betartja, betartatja. 

16. 

Járműveken szerelést 

követően 

visszaellenőrzést, 

működés és funkció 

vizsgálatot végez. 

Megfelelő szinten 

ismeri a jármű 

felépítését és hibátlan 

működését. 

Nagyfokú precizitással 

végzi a próba és 

műszeres ellenőrzést. 

Irányítja a 

visszaellenőrzés, 

diagnosztika 

folyamatát. Adott 

esetben elvégzi a 

méréseket 

elemzéseket. 

17. 

Jármű motort javít 

(diagnosztizál és adott 

esetben tüzelőanyag-

ellátó rendszert, gyújtást 

beállít), a motor és a 

kiegészítő berendezések 

mechanikai állapotát 

ellenőrzi, értékeli, 

javítja, beállítja vagy 

kicseréli. 

Ismeri a járművekbe 

szerelt motorok 

típusait, felépítését és 

működésének elvét, 

észreveszi a megfelelő 

működéstől való 

eltéréseket. Ismeri a 

diagnosztikai eszközök 

segítségével 

behatárolható hibák 

forrásait. A hibákat 

kijavítja. 

Elkötelezett a 

biztonságos, 

szabálykövető 

munkavégzés mellett. 

Felelősséget vállal 

az általa javított, 

szerelt motorokért, 

illetve irányítja 

annak szerelését a 

gazdasági 

szempontok 

figyelembevételév

el. 

18. 

Erőátviteli 

berendezéseket, 

futóművet, 

kormányberendezést, 

fékberendezéseket javít. 

Ellenőrzi mechanikai 

állapotát, értékeli, 

javítja, beállítja, vagy 

kicseréli az 

alkatrészeket. Az 

elektronikusan irányított 

rendszereknél 

rendszertesztet végez 

stb. 

Ismeri a járművekbe 

szerelt erőátviteli 

berendezések, 

futóművek, 

kormányberendezések, 

fékberendezések 

típusait, felépítését és 

működésének elvét, 

észreveszi a megfelelő 

működéstől való 

eltéréseket. 

Diagnosztizálja a hibát 

és megjavítja. 

Szem előtt tartja a 

biztonságért felelős 

felszereltségek 

nagyfokú 

odafigyeléssel történő 

javítását. 

Felelősséget vállal 

az általa javított, 

szerelt motorokért, 

illetve irányítja 

annak szerelését a 

gazdasági 

szempontok 

figyelembevételév

el. 



19. 

A kiszerelt, hibás vagy 

selejt alkatrészeket 

biztonsági és 

környezetvédelmi 

előírásoknak 

megfelelően szakszerűen 

tárol, kezel, kármentesít. 

Ismeri a veszélyes 

anyagok kezelését. 

Felelősségteljesen, a 

környezeti terhelést 

figyelembe véve kezeli 

a veszélyes 

hulladékokat. 

Betartja és 

betartatja az ismert 

környezetvédelmi 

és 

hulladékkezelési 

előírásokat. 

Szakmairányok szakmai követelményei 

Szerviz szakmairány szakmai követelményei: 

Sor-

szám 
Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

1. 

Kipróbálja a járművet 

(személyautó, 

tehergépkocsi, 

autóbusz, pótkocsi), 

pontosítja az ügyfél 

által elmondottakat, 

tapasztalatai alapján 

észreveszi és 

beazonosítja a jármű 

rendellenes 

működését okozó 

alkatrészt, 

alkatrészcsoportokat. 

Ismeri a 

járműszerkezetek 

működését, 

diagnosztikai 

eljárásait. 

Figyelembe veszi az 

ügyfél által jelzett 

problémákat, 

észreveszi az ezen 

felüli működésbeli 

rendellenességeket. 

Önállóan 

meghatározza, elvégzi 

vagy elvégezteti a 

javításokat, irányítja a 

munkafolyamatokat. 

2. 

Kitölti a munka-

megrendelési 

nyomtatványokat 

(adott esetben 

számítógéppel). 

Ismeri a 

munkafolyamatok 

adminisztratív 

teendőit. 

Törekszik az 

adminisztratív 

folyamatok pontos 

elvégzésére. 

Betartja a szerviz 

ügyfélkezelési 

szabályait. 

3. 

Kiválasztja a 

járműjavításhoz, 

szereléshez szükséges 

berendezéseket, 

szerszámokat, 

leírásokat, útmutatókat. 

Ismeri a műhely 

adottságait, 

felszereltségét, az 

információ 

beszerzésének 

lehetőségeit. 

Törekszik az ügyfél 

igényeit kielégítve a 

jármű szakszerű és 

gazdaságos 

megjavításának 

elvégzésére. 

Felelősséget vállal a 

műszakilag megfelelő 

eszközök és 

információk 

kiválasztásáért. 

4. 

Járműjavításhoz, 

összeállításhoz 

szükséges 

cserealkatrészeket, 

segédanyagokat 

meghatároz, azonosít, 

műszaki és 

gazdaságosság 

szempontjából gyári, 

felújított vagy 

utángyártott 

alkatrészek beépítését 

illetően mérlegel. 

Tisztában van az 

alkatrészek, 

segédanyagok 

beszerzési 

lehetőségeivel, 

árával. 

Felelősséget vállal a 

kiválasztott 

alkatrészek, 

segédanyagok, 

javítástechnológiák 

megfelelőségéért. 



5. 

Az adott feladat 

elvégzéséhez több 

javítástechnológia 

közül kiválasztja a 

műszaki szempontból 

legjobban 

alkalmazható 

megoldást. 

Ismeri a 

munkafolyamathoz 

tartozó lehetséges 

megoldásokat. 

Igyekszik az ügyfél 

igényeit kielégítve a 

jármű szakszerű és 

gazdaságos 

megjavításának 

elvégzésére. 

Önállóan, esetleg 

kollégáival egyeztetve 

dönt a kiválasztott 

javítás-technológiáról. 

6. 

A kiválasztás szakmai, 

gazdaságossági 

szempontjait, előnyeit-

hátrányait, hatásait 

megmagyarázza és 

teljes körűen átadja a 

hozzá beosztott 

dolgozóknak 

(tanulóknak), 

ügyfeleknek. 

Ismeri a gyári 

technológia 

eredményeit és 

korlátait, tisztában 

van az alternatív 

javítástechnológiai 

megoldások által 

nyújtott 

lehetőségekkel. 

Törekszik a lehető 

leggyorsabb, legjobb 

minőségű 

munkavégzésre, 

munka 

elvégeztetésére. 

Felelősségének 

tudatában javítja, 

szereli a járműveket, 

illetve irányítja azok 

szerelését a gazdasági 

szempontok 

figyelembevételével. 

7. 

A járművön elvégzi a 

szükséges cseréket, 

javításokat, 

beállításokat. 

Ismeri az adott 

alkatrészcsoport 

szerepét, beállításait. 

Motivált a próba és 

műszeres ellenőrzés 

pontos elvégzéséért, a 

jármű megfelelő 

üzemi állapotának 

eléréséért. 

Tisztában van az 

elvégzett munka precíz 

elvégzésének 

fontosságával. 

8. 

Kezeli a járműben 

található kódolt 

egységeket, a jármű 

üzembe helyezésekor, 

illetve javítását 

követően azok 

élesztéséről 

gondoskodik. 

Ismeri az 

elektronikusan 

irányított rendszerek 

felépítését, 

működését és 

munkavédelmi 

szabályait. 

Nagyfokú 

odafigyeléssel végzi 

munkáját, a 

biztonságot szem előtt 

tartva 

Felelős az utasításokat, 

előírásokat betartani, 

betartatni. 

9. 

A hatósági 

vizsgálatokkal 

kapcsolatos 

ismeretek/szabályok 

alapján tevékenységet 

végez. 

Ismeri a hatósági 

vizsgálatok eljárásait. 

Szem előtt tartja a 

közlekedésbiztonsági 

szabályokat, munkáját 

annak tudatában 

végzi. 

Betartja és betartatja a 

közlekedésbiztonsággal 

kapcsolatos 

előírásokat. 

10. 

Kiolvassa a fedélzeti 

diagnosztikát, elemzi 

és értékeli az 

eredményt. 

Megfelelő szinten 

ismeri a jármű 

felépítését és hibátlan 

működését. 

Motivált a próba és 

műszeres ellenőrzés 

precíz elvégzéséért, a 

megfelelő üzemi 

állapot beállításáért. 

Irányítja a 

visszaellenőrzést, a 

diagnosztika 

folyamatát. Adott 

esetben elvégzi a 

méréseket elemzéseket. 

 

 

 

 

 



A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Szakmairány megnevezése: Szerviz 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése 

 szakmához kötődő további sajátos követelmények: 

Portfólió (szakmai életút) leadása. A portfólió terjedelme: minimum 5 - maximum 10 

oldal. Elkészítésének módja és formája: elektronikus. 

Egy kiválasztott témakörben szerzett szakmai tapasztalat, problémamegoldás kifejtése, 

bemutatása, tanulmányai során szerzett tapasztalatok összegzése. 

Központi interaktív vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Jármű szerkezetismereti és diagnosztikai ismeretek, 

nehézgépjármű speciális ismeretek, vállalkozásvezetési ismeretek 

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása 

Feleletválasztós (kérdésenként több jó válasz is lehetséges, a hibás válasz pontlevonással jár) 

- Jármű szerkezetismereti és számítási feladatok (motor, erőátvitel, futómű, fékrendszer, 

járművillamosság-elektronika, kiegészítő berendezések, nehézgépjármű speciális 

ismeretek), mindegyik témaelemből legalább 3 db szerepeljen a vizsgán 

- Jármű diagnosztika (motor, erőátvitel, futómű, fékrendszer, jármű villamosság-

elektronika, kiegészítő berendezések, nehézgépjármű speciális ismeretek), mindegyik 

téma elemből legalább 3 db szerepeljen a vizsgán 

- Vállalkozás ismeretek (vállalkozási formák, vállalkozás indításához szükséges 

ismeretek) 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20% 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 50 kérdéses feladatsor 

- Jármű szerkezetismereti és számítási feladatok (motor, erőátvitel, futómű, fékrendszer, 

járművillamosság-elektronika, kiegészítő berendezések, nehézgépjármű speciális 

ismeretek), mindegyik témaelemből legalább 3 db szerepeljen a vizsgán 45% 

- Jármű diagnosztika (motor, erőátvitel, futómű, fékrendszer, jármű villamosság-

elektronika, kiegészítő berendezések, nehézgépjármű speciális ismeretek), mindegyik 

téma elemből legalább 3 db szerepeljen a vizsgán 40%  

- Vállalkozás ismeretek (vállalkozási formák, vállalkozás indításához szükséges 

ismeretek) 15% 

Az értékelés a vizsgaszervező által kidolgozott javítási-értékelési útmutató alapján történik. 

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

legalább 40 %-át elérte. 



Projektfeladat 

A vizsgatevékenység megnevezése: Járműszerelési gyakorlati projekt feladatok végrehajtása 

és dokumentálása 

A vizsgatevékenység leírása 

- Portfólió prezentálása. A vizsgázó az elkészített portfólióról a projektfeladat 

megkezdése előtt, szóban beszámol a vizsgabizottságnak. 

- Járművön kiszerel és diagnosztizál meghatározott alkatrészeket, alkatrész egységeket 

(motor, erőátvitel, váz-futómű, fékrendszer, jármű villamosság-elektronika, kiegészítő 

berendezések). Javítási feladatot végrehajt, az elvégzéshez szükséges biztonságos 

műszaki előfeltételeket betart, ezekhez munkavédelmi eszközöket használ. Minősíti az 

alkatrész állapotát szemrevételezéssel és mérőeszközzel, majd dokumentálja 

jegyzőkönyv kitöltésével. Mindegyik témakörnek szerepelnie kell a vizsgán! 

- Járművön diagnosztikai vizsgálatot végez, értékeli a hibatárolóban olvasható hibákat. 

A talált hibákat kijavítja, programozza az elektronikai elemeket. 

- Egy kiszerelt alkatrészre cikkszám és munkaóra alapján árajánlatot készít adatbázis 

segítségével. Az árajánlatot megfelelő tartalmi leírással be kell mutatni a 

vizsgáztatóknak. 

- Nehézgépjárművön speciális, komplex ellenőrzési, beállítási feladatot végez. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 360 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80% 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

- Belsőégésű vagy villamos meghajtómotor szerelése 15% 

- Erőátvitel szerelése 10% 

- Váz-futómű szerelése 10% 

- Fékrendszer szerelése 10% 

- Jármű villamosság-elektronika mérése, szerelése 10% 

- Kiegészítő berendezések szerelése 10% 

- Jármű diagnosztika feladatok elvégzése 10% 

- Árajánlat készítése 5% 

- Nehézgépjármű komplex szerelési feladat elvégzése 10% 

- Portfolió prezentálása 10% 

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

legalább 40 %-át elérte. 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

- A vizsgabizottságnak legalább egy tagja rendelkezzen járműszerelési gyakorlattal. 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

- Szerelő kéziszerszámok 



- Kézi forgácsoló szerszámok 

- Forrasztó, hegesztő gépek, szerszámok 

- Pneumatikus szerszámok 

- Kézi villamos kisgépek 

- Autójavító célszerszámok 

- Általános villamos műszerek, villamossági szerszámkészlet 

- Mechanikai mérőeszközök 

- Diagnosztikai műszerek, rendszer-teszterek 

- Szerviz és javítási adatbázisok 

- Fékerőmérő és lengéscsillapító ellenőrző próbapadok 

- Futómű ellenőrző berendezések 

- Gázelemző (gáz- és füstölésmérők) 

- Kerékszerelő és kiegyensúlyozó 

- Fényvető ellenőrző 

- Klímatöltő berendezés 

- Akkumulátortöltő és akkumulátorvizsgáló berendezés 

- Autóemelő 

- Fődarab kiemelő 

- Munkabiztonsági és tűzvédelmi felszerelések, egyéni védőeszközök 

- Szállítóeszközök 

- Gépjárművek, állványra szerelt működő motorok 

- Számítógép, szövegszerkesztő, adatbázis-kezelő, szkenner, internetkapcsolat, e-mail 

levelező, nyomtató 

- Veszélyeshulladék-kezelő 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: 

A vizsgafeladathoz csak a vizsgáztató által kikészített segédeszközök használhatók. 

 

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: 

Egyéb szakképesítés nélkül a tanuló/vizsgázó használhassa a javítási tevékenységekkel 

kapcsolatos emelő-berendezéseket. 
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KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS 

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

 Az ágazat megnevezése:  Kereskedelem 

 A szakma megnevezése:  Kereskedő és webáruházi technikus 

 A szakma azonosító száma:  5 0416 13 03 

 A szakma szakmairányai: - 

 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

 Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás 

 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: - 

 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

o Technikumi oktatásban: 280 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

 Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség 

 Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:     nem szükséges 

 

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület 

leírása 

 

A kereskedő és webáruházi technikusi képzés olyan komplex tudást adó szakmai oktatás, amely 

teljesen új távlatokat nyit a kereskedelmi folyamatokban, az online értékesítésben, úgymint a 

digitalizáció vagy a technológiai újítások az áruforgalom területén. 

A szakképzett technikus kereskedelmi egységet és webáruházat működtet. Feladata az 

áruforgalom lebonyolítása, az áruk adás-vétele, amely magában foglalja a B2B, a B2C 

kereskedelmi és webáruházi értékesítést. 

Megtervezi, elemzi, értékeli az áruforgalmi tevékenységet. A vállalkozás nyereséges 

gazdálkodása érdekében alkalmazza a gazdasági, a marketing, a jogi ismereteket, melynek 

következtében képes kialakítani a kereskedelmi egység külső/belső arculatát, termék-, ár-, 

értékesítési-, és kommunikációs politikáját. 

Irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a 

nyilvántartással, a vásárlók kezelésével, az adatszolgáltatással, az adatok védelmével 

kapcsolatos adminisztratív feladatokat. 

Kezeli a megrendeléseket, a törzsvásárlói nyilvántartásokat, a bónuszrendszereket. 



Árukatalógusokat, árjegyzékeket állít össze. Konkurenciaelemzést végez a 

termékkereskedelem területén. 

A legkorszerűbb digitális és technológiai ismereteinek alkalmazásával irányítja a kereskedelmi 

és elektronikus rendszerek folyamatszervezését, informatikai megvalósítását. 

Aktualizálja az online tartalmakat, részt vesz az aktuális online, offline kampányok 

lebonyolításában. 

Szakszerűen kommunikál idegen nyelven. Feladatait környezettudatosan, a fenntarthatóság 

jegyében végzi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat 

 

 

Évfolyam 
9. 

Ágazati alapoktatás 

10. 

Ágazati alapoktatás 

11. 

Szakirányú oktatás 

12. 

Szakirányú oktatás 

13. 

Szakirányú oktatás 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 468 + 36 468 + 36 775 − 36 + 5 2287 + 41 

Összes óraszám/hét 7 9 13 + 1 13 + 1 25 − 1  

Tanulási 

terület 
Tantárgy/témakörök 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

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 

GY: 0 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
        11  11 

Önéletrajz és motivációs levél         20  20 

„Small talk” – általános 

társalgás 
        11  11 

Állásinterjú         20  20 

 

 



Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  

G
a

zd
á

lk
o

d
á

si
 t

ev
ék

en
y

sé
g

 e
ll

á
tá

sa
 

Gazdasági ismeretek 
108 

0% 

E: 3 108 

0% 

E: 3 
0  0  0  216 

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 0  
72 

0% 

E: 2 
0  0  0  72 

GY: 0 

A vállalkozások gazdálkodása   9        9 

A gazdálkodási folyamat 

elszámolása 
  27        27 

Statisztikai alapfogalmak   36        36 

Tanulási terület 

összóraszáma 
108 

E: 3 
180 

E: 5 
0  0  0  288 

GY: 0 GY: 0 

Ü
zl

e
ti

 k
u

lt
ú

ra
 é

s 
in

fo
rm

á
ci

ó
k

ez
e
lé

s 
 

 

Kommunikáció 
36 

0% 

E: 1 72 

0% 

E: 2 
0  0  0  108 

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 
90 

0% 

E: 2,5 72 

0% 

E: 2 
0  0  0  162 

GY: 0 GY: 0 

Munkavédelmi ismeretek 4          4 

Tízujjas vakírás 68  36        104 

Digitális alkalmazások 18  36        54 

Tanulási terület 

összóraszáma 
126 

E: 3,5 
144 

E: 4 
0  0  0  270 

GY: 0 GY: 0 



Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  

A
 k

er
e
sk

ed
e
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i 
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y
sé

g
ek

 á
lt

a
lá

n
o

s 
m

ű
k

ö
d

te
té

se
 

Kereskedelem alapjai 0  0  

108 

60% 

(66,66%) 

E: 1 162 

60% 

(66,66%) 

E: 1,5 62 

60% 

(50%) 

E: 1 
332 

GY: 2 GY: 3 GY: 1 

Áruforgalmi folyamat     80  72  62  214 

Munka-, tűz- és balesetvédelem     10      10 

Környezetvédelem     18      18 

Digitális és analóg eszközök 

használata 
      54    54 

Pénzkezelés       36    36 

Termékismeret 0  0  

126 

70% 

(71,42%) 

E: 1 72 

70% 

(75%) 

E: 0,5 31 

70% 

(100%) 

E: 0 

229 
GY: 2,5 GY: 1,5 GY: 1 

Árufőcsoportok     18      18 

Specifikus termékismeret     36      36 

Árurendszerek     18      18 

Csomagolástechnika     36      36 

Termékkihelyezés és 

forgalmazás 
    18    20  38 

Fogyasztóvédelmi alapok       54    54 

Fogyasztói trendek a vásárlói 

kosárban 
      18  11  29 

Vállalkozási ismeretek 0  0  0  

0 + 36 

40% 

(50%) 

E: 0 +0,5 124 − 36 

+5 

40% 

(66,66%) 

E: 2 − 1 

124 + 5 
GY: 0 +0,5 GY: 2 

Gazdasági szervezetek       0 + 6  8 – 6 + 5  8 + 5 

A vállalkozások vagyona és 

finanszírozása 
      0 + 18  36 – 18  36 

A közbeszerzés alapjai         9  9 

Likviditás és cash-flow         10  10 

Hatóságok és felügyeleti 

szervek 
        9  9 

Üzleti tervezés       0 + 12  52 – 12  52 

Kereskedelmi gazdaságtan 0  0  

108 

30% 

(33,33%) 

E: 2 108 

30% 

(33,33%) 

E: 2 62 

30% 

(25%) 

E: 1,5 

278 
GY: 1 GY: 1 GY: 0,5 

Árképzés     36      36 

Készletgazdálkodás     36      36 

Humán erőforrás szervezés     36  18    54 

Közterhek       18  8  26 



Költségek       36    36 

Eredményesség       36  22  58 

            

Vagyonvizsgálat         32  32 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  0  342 

E: 4 
342 + 36 

E: 4 + 0,5 279 − 36 

+5 

E:  

4,5 − 1 963 + 5 

GY: 5,5 GY:5,5+0,5 GY: 4,5 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  

A
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er
e
sk
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s 
v
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á

g
u

n
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Digitalizáció 0  0  
54 

0% 

E: 1,5 54 

0% 

E: 1,5 31 

0% 

E: 1 
139 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Rendszer felépítése és 

működése 
    27      27 

Multimédiás és kommunikációs 

alkalmazások 
    27      27 

Weblapkészítés és működtetés       27    27 

Adatbáziskezelés       27    27 

Mobil alkalmazások         22  22 

Stoftverhasználati jogok         9  9 

Webáruház működtetése 0  0  0  0  
186 

50% 

E: 3 
186 

GY: 3 

Online vállalkozások         60  60 

Online kereskedelmi 

platformok 
        42  42 

Logisztikai feladatok         48  48 

Ügyfélkapcsolatok 

menedzselése 
        36  36 

Jogi ismeretek 0  0  0  0  
31 

0% 

E: 1 
31 

GY: 0 

Üzemeltetés jogi feltételei         7  7 

Általános szerződési feltételek         6  6 

Szerzői jog         6  6 

Adatvédelmi szabályok, GDPR         6  6 

A pénzforgalom szabályozása         6  6 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  0  54 

E: 1,5 
54 

E: 1,5 
248 

E: 5 
356 

GY: 0 GY: 0 GY: 3 



Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  

M
a

rk
et

in
g

 
Marketing alapjai 0  0  

72 + 36 

40% 

(50%) 

E: 1 + 1 72 

40% 

(50%) 

E: 1 
0  144 + 36 

GY: 1 GY: 1 

A marketing sajátosságai és 

területei 
    8      8 

Vásárlói magatartás     16      16 

Piackutatás, -szegmentáció és 

célpiaci marketing 
    16      16 

Termékpolitika     16      16 

Árpolitika     16      16 

Értékesítéspolitika       36    36 

Szolgáltatásmarketing       36    36 

Marketing kommunikáció 0  0  0  0  
186 

50% 

E: 3 
186 

GY: 3 

Reklám         24   

Személyes eladás         36   

Eladásösztönzés         36   

Direkt marketing         18   

Arculatkialakítás         36   

Online marketing         36   

Tanulási terület 

összóraszáma 
    72 + 36 

E: 1 + 1 
72 

E: 1 
186 

E: 3 
330 + 36 

GY: 1 GY: 1 GY: 3 

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 
  140 140   

 

Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Kereskedő és webáruházi technikus szakmára készült Programtantervben előírt óraszámoknak. 

2. A Heti óraterv minta - Technikum 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. A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási területen a Vállalkozási ismeretek tantárgy 124 óra összes óraszáma megoszlik a 12. és 13. 

évfolyamon az aláhúzással jelölt 36 óra átcsoportosításával, így az óratervnek megfelelően a heti szakmai óraszám 12. évfolyamon 14 óra, 13. 

évfolyamon 24 óra. 



ÁGAZATI ALAPOKTATÁS: 

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: 

 

Sor-

szám 
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. 

Figyelemmel kíséri a 

gazdaság szereplői 

közötti kapcsolat 

alakulását. Nyitott az új 

gazdasági információk 

befogadására és 

elemzésére. 

Irányítás mellett 

feltárja a gazdasági 

szereplők közötti 

kapcsolatrendszert. 

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/lehetőségeit, 

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 a 

saját vagy egy 

elképzelt háztartás 

munkamegosztását. 

4. 

Elemzi az egyes 

vállalkozási formákat, 

megállapítja 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 

Egy adott gazdasági 

szituációban önálló 

javaslatokat 

fogalmaz meg az 

adekvát vállalkozási 



legmegfelelőbb típust 

tudja kiválasztani. 

forma 

kiválasztására. 

5. 

Esettanulmányokon 

keresztül feldolgozza 

az állami költségvetés 

legfontosabb 

bevételeit, kiadásait. 

Azonosítja az állami 

bevételek és kiadások 

főbb kategóriáit, 

jellemzőit. 

Törekszik az állami 

költségvetés 

bevételeinek és 

kiadásainak alapos 

megismerésére és 

megértésére. 

Csoporttársakkal 

együttműködve, 

útmutatás alapján 

értelmezi az állami 

költségvetés 

alakulását. 

6. 

Esettanulmányokon 

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. 

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 

viselkedéskultúráját. 

10. 

Szövegszerkesztő, 

illetve táblázatkezelő 

szoftverrel alapszintű 

dokumentumot, illetve 

táblázatot készít és 

formáz (pl. tartalmi és 

formai követel-

ményeknek megfelelő 

üzleti levelet ír). 

Ismeri a 

szövegszerkesztő 

formázás alapvető 

szabályait és a 

táblázatkezelő program 

felhasználási 

lehetőségeit. 

Üzleti levelet tud írni 

(ajánlatkérés, 

megrendelés, 

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. 



megrendelés 

visszaigazolása, 

érdeklődő levél). 

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. 

Érdeklődik és nyitott a 

kereskedelmi 

szolgáltatások 

megismerésére. 

Önállóan képes 

eligazodni a 

különböző 

szolgáltatások 

körében. 

14. 

Kiválasztja a 

szükséges/megfelelő 

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 

indítékait, a vásárlási 

döntés folyamatát, az 

értékesítési módokat és 

technikákat. 

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. 

 

 



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 és második évében a Gazdálkodási tevékenység ellátása és az Üzleti 

kultúra ás információkezelés tanulási területeken javasolt évfolyamonként 1-2 projekt 

megvalósítása, 9. évfolyamon 3-5 fős tanulói csoportokban, 10. évfolyamon 2-3 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; 

• 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 Vendéglátás-kereskedelem oktatói munkaközösség 

munkatervének 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: 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 

A vizsgatevékenység leírása: 

1. vizsgarész: Információkezelés 

Egy, a képző intézmény által összeállított gyakorlati feladat megoldása számítógépen 

szövegszerkesztő és táblázatkezelő program 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: 60 perc 

1. vizsgarész: 45 perc  

2. vizsgarész: 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 tanteremben 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 a nyomtatásnak a gyakorlati vizsga 

befejezését követő 60 percen belül meg kell történnie. A vizsgafeladat értékelése a 

vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alapján történik. 

Lehetséges értékelési szempontok: 

- feladatutasítás megértése; 

- a feladat kivitelezésének, a 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. vizsgarész: Információkezelés 
Üzleti levél 40% 

Szállítólevél 20% 

2. vizsgarész: 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: 

Szakirányú oktatás szakmai követelményei: 

Sor-

szám 
Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

Kereskedő és 

webáruházi 

technikusként elindítja 

és működteti a bolti és az 

e-kereskedelmi 

egységeket. 

Ismeri a bolti és az e-

kereskedelmi 

vállalkozások 

alapításának, 

működtetésének 

feltételeit, előírásait. 

Törekszik a 

tevékenységéhez 

legjobban illeszkedő 

vállalkozási forma 

megválasztására. 

Önállóan képes 

vállalkozást 

alapítani és 

működtetni a 

jogszabályi 

előírások 

betartásával. 

2. 

Feltérképezi a piacon 

megtalálható különböző 

webáruházi 

rendszereket, és 

kialakítja állásfoglalását 

a 

bérlésről vagy az egyedi 

webáruház 

létrehozásáról. 

Pontosan megnevezi a 

különböző webáruházi 

rendszerek előnyeit és 

hátrányait. 

Törekszik arra, hogy 

megvizsgálja ezeket a 

rendszereket pénzügyi 

és marketing 

szempontból 

egyaránt. 

Felelősen dönt a 

számára 

legoptimálisabb 

webáruházi rendszer 

kiválasztásáról. 

3. 

Folyamatosan figyeli az 

aktuális vállalkozói 

hiteleket és pályázati 

felhívásokat. 

Felismeri a 

pályázatokban rejlő 

lehetőségeket 

vállalkozása 

fejlesztéséhez. 

Törekszik a pályázattal 

elnyert projekt 

tökéletes 

megvalósítására. 

A pályázati 

elszámolást precízen 

végzi, annak 

tartalmáért, 

valódiságáért 

felelősséget vállal. 

4. 

Tanulmányozza az 

offline és az online 

világban működő 

kereskedelmi 

vállalkozások új 

kihívásait. 

Azonosítja az új tereket 

és piacokat, az új 

kiskereskedelmi 

modelleket. 

Nyitott az új 

kiskereskedelmi 

modellek elsajátítására, 

bevezetésére, mint pl. a 

hibrid tér,  

a kiterjesztett valóság, 

okos kiskereskedelem, 

stb. 

Önálló javaslatot 

fogalmaz meg a 

vezetőség felé az új 

stratégiai 

koncepciókkal és 

trendekkel 

kapcsolatban. 

5. 

Kiszámolja és elemzi az 

áruforgalmi 

tevékenységet 

meghatározó mutatókat, 

amelyek a gazdálkodás 

eredményességét segítik. 

Összefüggéseiben 

ismeri a likviditási 

mutatókat, a cash-flow 

fogalmát, kimutatását, 

jelentőségét, a 

pénzügyi kimutatások 

eredményeit, a 

jövedelmezőségi 

mutatókat, a 

finanszírozási 

lehetőségeket. 

Értelmezi és felismeri a 

közöttük lévő logikai 

kapcsolatokat, 

összefüggéseket. 

Motivált a vállalat 

gazdasági és marketing 

stratégiájának 

meghatározásában. 

Képes az 

önellenőrzésre és a 

hibák önálló 

javítására, hogy a 

mutatók a tervezett 

szintet hozzák az 

eredményes 

működés érdekében 

és az alkalmazott 

stratégia 

sikerességében. 



6. 

Bolti és e-kereskedelmi 

megrendeléseket vesz fel 

és készít, beszerzést 

végez, 

készletnyilvántartást 

vezet és értékesít. 

Ismeri a vállalkozás 

áruforgalmi folyamatát, 

annak rendszerét, a 

megrendelések 

folyamatát, a 

készletpolitikáját, az 

ehhez alkalmazott 

készletnyilvántartó 

programokat, a 

leltározás folyamatát, 

az áruk eladásra való 

előkészítését, az 

eladótéri és weboldali 

elhelyezését, továbbá 

ismeri az értékesítési 

módokat és az 

értékesítés folyamatát. 

Törekszik a 

megrendelések 

határidőre történő 

teljesítésére, a 

megfelelő 

készletnagyság 

biztosítására, annak 

ellenőrzésére, valamint 

motivált az eladások 

számának növelésében. 

Munkahelyi 

vezetőjével 

egyeztetve dönt a 

készletállomány 

nagyságáról, a 

megfelelő 

raktárkezelői 

program 

alkalmazásáról, 

használatáról.  

A beszállítói 

partnerekkel 

együttműködik, új 

megoldásokat 

kezdeményez a 

termékek 

értékesítésében. 

7. 
Felméri és összeállítja 

a kereskedelmi egység 

áruválasztékát. 

Megfelelő 

termékismerettel 

rendelkezik és 

felismeri az új 

termékek 

forgalmazásában lévő 

lehetőségeket, nyitott 

az újdonságok iránt. 

Szem előtt tartja a 

termékeken található 

jelölések, az áruk 

címkéjén lévő 

információk pontos 

adattartalmát, a 

fogyasztói árak 

egyértelmű 

feltűntetését. 

Betartja a 

fogyasztók 

tájékoztatásával 

kapcsolatos 

szabályokat, a 

speciális 

előírásokat. 

8. 

Meghatározza a létszám- 

és bérgazdálkodási, 

valamint a 

jövedelmezőségi 

mutatókat, a fizetendő 

adókat. 

Ismeri a bevételeket és 

költségeket, valamint 

ezen tényezők profitra 

gyakorolt hatását. 

Tudja az adózással 

kapcsolatos 

előírásokat. 

Törekszik az 

eredményes 

működésre, a profit 

maximalizálására. 

Munkahelyi 

vezetőjével felelős 

döntéseket hoz a 

pénzügyi 

kockázatok 

csökkentése 

érdekében. 

Felelősen jár el az 

adózással 

kapcsolatos 

jogszabályi 

előírások 

betartásában. 

9. 

Megtervezi a vállalat 

számára legjobb 

elektronikus beszállítói 

rendszerek 

folyamatszervezését, 

logisztikáját, beszerzi az 

ehhez szükséges 

szoftvereket. 

Részletesen ismeri a 

piacon jelenlévő 

leginnovatívabb 

technológiákat, 

szoftvereket, 

fulfillment webshop 

logisztikát, cégeket, a 

felhőalapú logisztikai 

platformokat. 

Nyitott a legújabb e-

kereskedelmi 

raktárlogisztika 

folyamatainak 

elsajátítására, a globális 

szemlélet kialakítására, 

a nemzetközi 

terjeszkedésre, a 

legjobb alvállalkozók, 

szolgáltatók, vagyis a 

3PL (Third Party 

Logistics) 

felkutatására. 

Vezetői irányítással 

kreatívan hozza meg 

döntéseit a vállalat 

számára 

legoptimálisabb 

logisztikai rendszer 

használatáról, a big 

data és mesterséges 

intelligencia 

(chatbot) 

alkalmazásáról, a 

fulfillment cégek 

igénybevételéről. 



10. 

Felméri a 

kiskereskedelemben 

alkalmazott digitális 

technológiákat és azok 

szerepét a saját 

vállalatánál. 

Ismeri a hagyományos 

digitális eszközöket, 

(pl. vonalkód, QR kód 

a termékeken, digitális 

polccímke, 

önkiszolgáló 

pénztárgépek, online 

pénztárgépek, 

interaktív információs 

táblák, click-and-

collect, click-and-drive 

stb…). 

Elkötelezett az új 

digitális technológiák 

tanulmányozása, 

bevezetése mellett, 

mint pl. a mobil-

applikációk, 

mobiltelefonos fizetés, 

eladó- és kasszamentes 

boltok, dinamikus 

árazás, intelligens 

bevásárlókocsi, 

virtuális 

bevásárlókosár, 

tájékoztató szkennerek 

vásárlóknak, kiszolgáló 

robotok stb. 

Munkahelyi 

vezetőjével 

egyeztetve dönt a 

hagyományos és az 

új digitális 

technológiák 

alkalmazásáról, új 

megoldásokat 

kezdeményezve, 

melyek a vállalat 

számára a 

legoptimálisabb 

előnyöket jelentik a 

piacon. 

11. 

Összeállítja a 

kereskedelmi vállalat 

számára legelőnyösebb 

marketing stratégiát. 

Ismeri az értékteremtés 

fogalmát, a vásárláshoz 

vezető utat, a „Brand” 

fogalmát, a piackutatás 

jelen-tőségét, a 

marketing-

kommunikációs mixet, 

a direkt-marketinget, az 

online marketinget, a 

gerillamarketinget, a 

B2B és B2C 

marketinget, a 

közösségi oldalak 

erőteljes szerepét az 

eladásban. 

Motivált az új trendek 

megismerésében a 

marketing területén, 

mint a tartalomalapú 

marketing, értékesítés, 

perszóna-fókuszú 

megközelítés, vásárlói 

úton alapuló 

kommunikáció, 

konverzióalapú 

megközelítés, vagy a 

social media 

kihagyhatatlansága. 

Önálló javaslatokat 

fogalmaz meg a 

vezetőség részére a 

hagyományos és az 

új technikák 

alkalmazására, vagy 

a kettő 

kombinációjára. 

12. 

Részt vesz a különböző 

marketing akciók 

összeállításában, 

kampányok 

lebonyolításában, az 

árubemutatókon. 

Működteti a 

kereskedelmi vállalkozás 

törzsvásárlói rendszerét, 

az ehhez kapcsolódó 

nyilvántartásokat. 

Tudja és érti a 

különböző promóciók, 

kampányok, akciók, 

hűségprogramok 

jelentőségét, 

eladásösztönző 

szerepét az 

értékesítésben. 

Elkötelezett a 

kereskedelmi 

egységben, 

webáruházban 

meghirdetett akciók, 

törzsvásárlói 

programok sikeres 

lebonyolításában. 

Önálló javaslatokat 

fogalmaz meg a 

vásárlói lojalitás 

elmélyítésére, új 

speciális 

kampányok 

szervezésére. 

13. 

Megvizsgálja az 

értékesítés 

hatékonyságát segítő 

tényezőket az 

értékesítési stratégia 

kialakításához a bolti és 

elektronikus 

kereskedelemben 

egyaránt. 

Összefüggéseiben 

ismeri a stratégiák 

nehézségeit és gyenge 

pontjait, az 

optimalizálást, 

a”multichaneling”-

többcsatornás 

értékesítést, az 

elektronikus piacteret, 

Kereskedelmi munkája 

során törekszik a 

legjobb stratégia 

kialakítására, a vállalat 

profiljához illő 

értékesítési mód(ok) 

kiválasztására. 

Felismeri, ha nem 

megfelelő döntést 

hozott és képes az 

önkorrekcióra, 

szükség esetén 

vezetői segítséget 

vesz igénybe. 



annak formáit, az 

értékesítési módokat. 

14. 
Társalgási szinten 

kommunikál a választott 

idegen nyelven. 

Ismeri a szakmájához 

kapcsolódó 

szakkifejezéseket. 

Figyelemmel kíséri az 

új technológiák idegen 

nyelvű leírásait, melyet 

fel tud használni 

munkája során. 

Folyamatosan képzi 

magát a szakmai 

nyelvtanulásban. 

15. 
Szakszerűen kezeli a 

pénztárgépet és a 

pénztárgép terminált. 

Ismeri a POS alapú és 

az önkiszolgáló 

pénztárgépek 

működését, a 

pénztáros feladatait. 

Segítséget nyújt a 

vásárlóknak az 

önkiszolgáló 

pénztárgépek 

használatához. 

Törekszik a precíz és 

pontos munkavégzésre 

a kasszazónában. 

Felelősséget vállal a 

pénzkezelési 

szabályzat 

előírásainak 

betartására. 

16. 

Kialakítja a bolti és a 

webáruházi fizetési 

lehetőségeket, a 

különböző fizetési 

módokat. 

Részletesen ismeri a 

különböző fizetési 

módokat: készpénz, 

bankkártya, hitelkártya, 

utalvány, mobilfizetés, 

banki átutalás, 

utánvétes rendelés. 

PayPal, Barion, 

SimplePay. 

Felvilágosítást ad az 

érdeklődő vevők 

számára. 

Nyitott az új fizetési 

módok elsajátítására, a 

kereskedelmi 

egységben történő 

alkalmazására. 

Felelősséget vállal a 

kereskedelmi 

egységben történő 

szigorú fizetési 

előírások, szabályok 

betartására. 

17. 

Elkészíti az 

értékesítéshez szükséges 

fuvarokmányokat 

(szállítólevél), valamint 

a bizonylatokat (nyugta, 

számla). 

Ismeri az okmányok és 

bizonylatok alaki és 

formai követelményeit, 

azok adattartalmát. 

Törekszik az üzleti 

életben fontos 

szakszerű 

dokumentálásra. 

Felelősséggel 

tartozik a kiállított 

bizonylat, okmány 

megfelelőségéért, a 

jogszabályi 

előírások 

betartásáért. 

18. 

Beszerzi a kereskedelmi 

vállalkozás típusának 

megfelelő különböző 

árumozgató gépeket (pl. 

béka, molnár kocsi stb.), 

berendezéseket (pl. 

hűtőgépek, mérlegek 

stb.) és egyéb 

eszközöket (árazó gép, 

digitális árcímke stb.) 

valamint a megfelelő 

szoftvereket. 

Ismeri a 

kereskedelemben 

használatos 

árumozgató gépek, 

berendezések, 

szoftverek általános 

működését. 

Törekszik a különböző 

árumozgató gépek, 

berendezések 

rendeltetésszerű és 

szakszerű használatára, 

a szoftverek megfelelő 

alkalmazására. 

Munkáját a gépek 

kezelési 

utasításában 

foglaltak szerint és a 

munkavédelmi 

szabályok 

betartásával végzi és 

dokumentálja. 

19. 

Betartja a 

fogyasztóvédelmi 

törvényben foglaltakat, a 

fogyasztói érdekek 

Ismeri a fogyasztókat 

megillető jogokat, és az 

áruk forgalomba 

Törekszik a 

kereskedelmi egység és 

a vevő szempontjából a 

legoptimálisabb módon 

Képes a hibák 

önálló javítására a 

panaszok és a 

reklamációk 



védelmét, arról 

szabályszerűen 

tájékoztatja a vásárlókat. 

hozatalának kötelező 

előírásait. 

kezelni a 

fogyasztóvédelmi 

panaszokat. 

nagyfokú 

csökkentése 

érdekében. 

20. 

Szakszerűen kezeli a 

fogyasztói 

reklamációkat, 

visszajelzéseket, 

jegyzőkönyvet vesz 

fel, tájékoztat a 

panaszkezelési és 

vitarendezési 

szabályzatról, az elállási 

jogról. 

Részletesen ismeri a 

különböző 

kommunikációs 

szituációknak 

megfelelő pozitív 

megoldásokat. 

Értékként tekint a 

vásárlóval való 

empatikus és udvarias 

kommunikációra. 

Felelősen jár el a 

fogyasztó 

kifogásaival 

kapcsolatban. 

21. 

Alkalmazza a személyes 

adatok védelméről szóló 

előírásokat és elkészíti 

az ehhez kapcsolódó 

adminisztrációs 

feladatokat. 

Ismeri az 

adatvédelemre 

vonatkozó 

legfontosabb 

alapfogalmakat, az 

adatkezelés feltételeit. 

Önmagára nézve 

kötelező érvényűnek 

tekinti az adatok 

jogszerű kezelését. 

Betartja és betartatja 

az adatvédelmi 

szabályokat. 

22. 

Munkája során 

alkalmazza a 

környezetvédelmi 

előírásokat. 

Ismeri a hulladék és a 

veszélyes hulladék 

kezelésének módjait és 

szabályait, az aktuális 

környezetbarát 

megoldásokat, 

termékjelzéseket, 

nemzetközi jelöléseket. 

Tevékenysége során 

értékként tekint a 

szelektív 

hulladékkezelésre, a 

környezet- és 

egészségtudatos 

gazdálkodásra, 

valamint a 

fenntarthatóságra. 

Felelős a hatáskörén 

belüli 

környezetvédelmi és 

egészségügyi 

előírások 

betartásáért. 

23. 

Munkája során 

alkalmazza a munka-, 

tűz- és balesetvédelmi, 

előírásokat. Kezeli a 

rendkívüli eseményeket. 

Ismeri a baleseti 

veszélyforrásokat, 

tudja mi a teendő 

baleset esetén. Ismeri a 

munkavédelmi 

előírásokat a 

kereskedelem területén. 

Törekszik a 

biztonságos és precíz 

munkavégzésre. 

Felelős a hatáskörén 

belüli munka-, tűz- 

és balesetvédelmi 

szabályok 

betartásáért. 

24. 

Betartja a fogyasztókkal 

szembeni tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat 

tilalmára vonatkozó jogi 

szabályozást és annak 

megfelelő szakmai 

gondossággal jár el. 

Ismeri a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat 

folytatásának 

fogyasztóvédelmi, 

illetve versenyjogi 

vonatkozásait. 

Törekszik az 

értékesítéssel vagy 

eladásösztönzéssel 

közvetlen kapcsolatban 

álló magatartása, 

munkája, reklám- 

illetve marketing-

tevékenysége vagy 

egyéb kereskedelmi 

kommunikációja során 

a vevő érdekeinek 

tiszteletben tartására. 

Felelős a hatáskörén 

belül a tisztességes 

kereskedelmi 

gyakorlat 

szabályainak 

betartásáért. 

 

 

 



A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Szakma megnevezése: Kereskedő és webáruházi technikus 

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 vállalatok gazdálkodása 

A vizsgatevékenység leírása 

A központi interaktív vizsgafeladat - számítógépes környezetben - szöveges és számítási 

feladatokból áll és a következő tantárgyak témaköreinek tanulási eredményeit méri:  

A kereskedelem alapjai, Termékismeret, Vállalkozási ismeretek, Kereskedelmi gazdaságtan. 

- Kereskedelem alapjai: Az áruforgalmi folyamat elemei. Munka-, tűz- és 

balesetvédelem szerepe. Környezetvédelem. Digitális és analóg eszközök használata. 

Pénzkezelés. 

- Termékismeret: A hagyományos árucsoportosítás. Árurendszerek. 

Csomagolástechnika. Termékkihelyezés és forgalmazás. Fogyasztóvédelmi alapok. 

Fogyasztói trendek a vásárlói kosárban. 

- Vállalkozási ismeretek: Gazdasági szervezetek. A vállalkozások vagyona és 

finanszírozása. A likviditás és cash-flow. Üzleti tervezés. 

- Kereskedelmi gazdaságtan: Árképzés. Készletgazdálkodás. Humán erőforrás tervezés. 

Közterhek. Költségek. Eredményesség. Vagyonvizsgálat. 

A vizsgafeladat az alábbi feladattípusok tartalmazza: 

- Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása. 

- Szövegkiegészítés: 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: a kereskedelmi gazdaságtan témaköreire épülő feladatok. 

- Esettanulmány értelmezése: A feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált 

esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolnia a kérdésekre. A válaszadási 

lehetőségek zártak, illetve számolásigényesek is lehetnek. 

 



A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 50% 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az interaktív vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről 

a szakképzésért felelős miniszter a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik. A vizsgafeladathoz 

tartozó útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsga-feladatsort kell az 

interaktív vizsgán megoldani. 

Az értékelés a 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 részpontszám adható, de ezt a javítási-értékelési útmutató részletesen 

meghatározza. 

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

eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek. 

A számítások elvégzéséhez nem programozható számológép használható. 

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül: 

Fogalommeghatározás 10%  

Szövegkiegészítés 5%  

Párosítás 10%  

Sorrendbe rendezés 10%  

Feleletválasztás 10%  

Igaz-hamis állítások megjelölése 10%  

Számítási feladatok 25%  

Esettanulmány értelmezése 20%  

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

40%-át elérte. 

Projektfeladat 

A vizsgatevénység megnevezése: "Kereskedelem és a Digitális világunk” portfólió bemutatása 

A vizsgatevékenység leírása 

A „Kereskedelem és a Digitális világunk portfólió” a vizsgázó 11-13. évfolyamokon elért 

szakmai fejlődését, eredményeit, a megszerzett tudását, kompetenciáit mutatja be és a szakma 

gyakorlására való alkalmasságát szemlélteti. 

Tartalmazza a saját tanulási folyamat önértékelését, tapasztalatainak feldolgozását, 

fejlődésének összegzését és elemzését, valamint az E-kereskedelem és a Marketing tanulási 



területeket, melyet a vizsgázó egy előzetesen elkészített és leadott prezentációban mutat be a 

vizsgabizottságnak. 

A prezentációban a két tanulási területből választott egy-egy témakör összekapcsolódik, 

egymásra épül, és szerves egységet alkot a portfóliójában szereplő dokumentumokkal. 

A vizsgázó a portfóliója bemutatása után reflektál a vizsgabizottság szakmai kérdéseire. 

A portfólióban mindkét tanulási terület tantárgyainak témaköreiből, egy-egy téma választása 

kötelező. 

1. E-kereskedelem tanulási terület: Digitalizáció és webáruház működtetése: az 

elektronikus kereskedelmi rendszer felépítése és működése/működtetése, multimédiás 

és kommunikációs alkalmazások, weblapkészítés és működtetés, adatbáziskezelés, 

mobilalkalmazások, szoftverhasználati jogok, online vállalkozások, online 

kereskedelmi platformok, ügyfélkapcsolatok menedzselése, logisztikai feladatok. 

2. Marketing tanulási terület: Marketing alapjai és marketingkommunikáció: a 

marketing sajátosságai és területei a kereskedelemben, vásárlói magatartás, piackutatás, 

szegmentáció és célpiaci marketing, termékpolitika, árpolitika, értékesítéspolitika, 

szolgáltatásmarketing, személyes eladás, eladásösztönzés, direkt marketing, 

arculatkialakítás, online marketing. 

A portfólió a következő dokumentumokat tartalmazza, amelyből 5 elem megjelenítése 

kötelező: 

- Saját készítésű vagy szabadon választott weboldal 

- Fotók, saját készítésű fotók 

- Animációk 

- Videók 

- Hanganyagok 

- Saját készítésű ábrák, grafikonok, táblázatok 

- Saját készítésű szöveges elemek 

- Sikeres dolgozatok 

- Projektmunkák 

- Elkészített produktumok 

- Versenyeredmények 

- Bolti berendezési tervek, tárgyak 

A portfólió dokumentációjának felépítése, formai követelménye: 

1. Egységbe szerkesztett, elektronikus és/vagy nyomtatott formában tárolt 

állományok/dokumentumok: 

- Felépítése: borító, tartalomjegyzék, szöveges állomány, képek, ábrák, forrásjegyzék, 

ábrajegyzék 

- Kötelező dokumentumok (minimum 5 elem) 

- „Reflexív napló”, melyet a szakmai mentor aláírásával hitelesít 

- Terjedelem: 10 -15 oldal 

- Betűméret: 12p 



- Betűtípus: Times New Roman 

- Sorköz: 1,5 

- PDF dokumentum 

2. A portfólió prezentációjának követelménye: 

- PowerPoint vagy Prezi bemutató 

- Diaszám: 15-max.20 dia 

- Táblázatok, képek, fotók, ábrák, szöveges elemek megfelelő arányú felhasználása 

- Felépítése a prezentáció szabályainak megfelelően történik: első dia: a portfólió címe, a 

vizsgázó neve, a szakmai mentor neve 

utolsó előtti dia: forrásjegyzék, ábrajegyzék 

utolsó dia: „Köszönöm a figyelmet.” 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc, amelyből 20 perc a 

projekt bemutatása, 10 perc a reflektálás, a vizsgabizottság kérdéseinek megválaszolása. 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 50 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A vizsgázónak az egységes szerkezetbe (PDF dokumentum) foglalt portfólióját a 

prezentációval együtt, legkésőbb a szakmai vizsga megkezdése előtti 30. nappal kell leadnia az 

akkreditált vizsgaközpontnak nyomtatott és/vagy elektronikus formában. 

A portfólió szakmai mentora egy előzetes értékelést készít, és írásban javaslatot tesz a 

vizsgabizottságnak a végső értékelésre. 

A portfólió előzetes és végső értékelése a „Bírálati lapon” történik a megadott bírálati 

szempontok figyelembe vételével, a vizsgaszervező által készített részletes útmutató alapján. 

A szakmai mentor a megadott szempontok mellet szöveges értékelést is készít 5-8 mondatban. 

Bírálati lap/ bírálati szempontok  

A portfólió összeállításának igényessége, formai 

elemei, külső megjelenése 
10% 

A portfólió komplexitása, nehézségi foka 10% 

A választott téma jelentősége, időszerűsége 10% 

A portfólió szakszerű és pontos fogalmazása 10% 

Egyéni kreatív ötletek megvalósítása 10% 

A vizsgázó szakmai fejlődésének bemutatása 10% 

A prezentáció felépítése 10% 

A vizsgázó kommunikációja, előadásmódja, 

szakmai szókincse 
15% 

A bemutatás időgazdálkodása 5% 

Önreflexió 10% 

Szakmai mentor szöveges értékelése 

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

legalább 40%-át elérte. 



A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A központi interaktív vizsga befejezése után a nyomtatás és mentés során a vizsgaszervező 

által megbízott rendszergazda vagy technikus. 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

1. A központi interaktív vizsga lebonyolításához a vizsgaszervező biztosít:  

 internetkapcsolattal rendelkező számítógépet, hálózatot, nyomtatót.  

2. A projektfeladat bemutatásánál a vizsgaszervező biztosít:  

számítógépet, hálózatot, projektort, hangosítást.  

 

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 vizsgarésznél nem programozható számológép használata megengedett.  

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 



HELYI TANTERV 

a 

 

09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT 

ágazathoz tartozó 

 

5 0411 09 02 

azonosító számú 

 

VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ 

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.) Korm. 

rendelet alapján kiadott  

Képzési és Kimeneti Követelmények és Programtanterv1, 

valamint az Útmutató a szakmai program készítéséhez2 című dokumentum 

 

alapján készült. 

 

 

 

 

                                                           
1https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#gazdalkodas-es-menedzsment 
 
2https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt 
 

https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#gazdalkodas-es-menedzsment
https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt


VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ 

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

 Az ágazat megnevezése:  Gazdálkodás és menedzsment 

 A szakma megnevezése:  Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

 A szakma azonosító száma:  5 0411 09 02 

 A szakma szakmairányai: — 

 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

 Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás 

 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

 Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség 

 Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  nem szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:     nem szükséges 

 

 

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület 

leírása: 

 

A vállalkozás ügyintézői feladatait jellemzően a kkv. szektorban látja el. Ellátja a vállalkozás 

ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi feladatok 

teljesítésében. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, 

leveleket, dokumentumokat elkészíti, kezeli. Vezetői iránymutatásnak megfelelően 

közreműködik a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok 

változásait. Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról. 

Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos rábízott feladatokat. Egyezteti a bejövő és kimenő 

számlákat. Szakmai útmutatással részt vesz a hitelezés és pénzügyi tervezés előkészítésében. 

Az előírásoknak megfelelően elvégzi a költségszámítási feladatokat, a leltározást és az ehhez 

kapcsolódó feladatokat megszervezi. A vállalkozás szabályzatainak megfelelően ellátja a 

finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladatait. Közreműködik a vállalkozás üzleti 

tervének elkészítésében. Kezeli az egyes projektekhez kapcsolódó elektronikus 

nyilvántartásokat, iratanyagokat. Előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos 

nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi. Ellátja a könyveléshez, ellenőrzéshez 

kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket. Jogszabályi előírásnak megfelelően elkészíti a 



vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés után elektronikus úton beküldi és részt vesz 

a hatósági ellenőrzések lebonyolításában. Feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási 

lehetőségeket. Használja a feladatellátáshoz szükséges irodai eszközöket és ügyviteli 

szoftvereket. Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, és reprezentációs 

feladatokat. Üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját 

elkészíti és kezeli. Betartja az adatok és üzleti titkok védelemére, valamint az információ 

biztonságra vonatkozó előírásokat. 

 



 

Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat 

 

 

Évfolyam 
9. 

Ágazati alapoktatás 

10. 

Ágazati alapoktatás 

11. 

Szakirányú oktatás 

12. 

Szakirányú oktatás 

13. 

Szakirányú oktatás 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 468 + 36 468 + 36 744 2256 + 72 

Összes óraszám/hét 7 9 13 + 1 13 + 1 24  

Tanulási 

terület 
Tantárgy/témakörök 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

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 

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
 a

la
p

te
v

ék
en

y
sé

g
 e

ll
á

tá
sa

 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 

108 

0% 

E: 3 108 

0% 

E: 3 
0  0  0  216 

GY: 0 GY: 0 

Gazdasági alapfogalmak 24          24 

A háztartások gazdálkodása 26          26 

Fogyasztói magatartás 8          8 

A vállalat termelői magatartása 50          50 
Az állam gazdasági szerepe, 

feladatai 
  56        56 

A nemzetgazdaság ágazati 

rendszere 
  13        13 

Nemzetközi gazdaság kapcsolatok   6        6 

Marketing alapfogalmak   5        5 

Jogi alapismeretek   10        10 

Tulajdonjog   8        8 

Kötelmi jog   10        10 



Vállalkozások 

működtetésének 

alapismeretei 

0  
144 

0% 

E: 4 

0  0  0  144 
GY: 0 

A vállalkozások gazdálkodása   27        27 

A gazdálkodási folyamatok 

elszámolása 
  27        27 

Statisztikai alapfogalmak   54        54 

Banki alapismeretek   18        18 

Könyvvezetési alapok   18        18 

Tanulási terület 

összóraszáma 
108 

E: 3 
252 

E: 7 
0  0  0  360 

GY: 0 GY: 0 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  

Ü
zl

e
ti

 k
u

lt
ú

ra
 é

s 
in

fo
rm

á
ci

ó
k

ez
e
lé

s 

Kommunikáció 
36 

0% 

E: 1 
0  0  0  0  36 

GY: 0 

Kapcsolatok a 

mindennapokban 
10          10 

A munkahelyi kapcsolattartás 

szabályai 
10          10 

Kommunikációs folyamat 8          8 

Ön- és társismeret fejlesztése 8          8 

Digitális alkalmazások 
90 

0% 

E: 2,5 72 

0%0 

E: 2 
0  0  0  162 

GY: 0 GY: 0 

Munkavédelmi ismeretek  4          4 

Tízujjas, vakon gépelés 68  36        104 

Levelezés és iratkezelés 18  18        36 

Digitális alkalmazások   18        18 

Tanulási terület 

összóraszáma 
126 

E: 3,5 
72 

E: 2 
0  0  0  198 

GY: 0 GY: 0 

 

 

 

 



 

 

 

 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  

V
á

ll
a

lk
o

zá
so

k
 ü

zl
et

v
it

el
e
 

Üzleti adminisztráció 0  0  
108 

0% 

E: 3 54 

0% 

E: 1,5 
0  162 

GY: 0 GY: 0 

Pénzügyi intézményrendszer     14      14 

Bankügyletek     10      10 

A pénz időértéke     18      18 

Pénzforgalom     18      18 

A pénzkezelés gyakorlata     20      20 

Valuta-, devizaműveletek     10      10 

Pénzügyi piacok és termékeik     18      18 

Befektetések értékelése       42    42 

Biztosítási alapismeretek       12    12 

Pénzforgalmi 

nyilvántartások 
0  0  0  0  

124 

0% 

E: 4 
124 

GY: 0 

Pénzforgalmi nyilvántartási 

feladatok 
        50  50 

Pénzforgalmi könyvvitel         74  74 

Kis és középvállalkozások 

gazdálkodása 
0  0  

72 

0% 

E: 2 36 

0% 

E: 1 124 

0% 

E: 4 
232 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Vállalkozási formák     36      36 

Vállalkozások működése és 

megszűnése 
    36  36    72 

Vállalkozások pénzügyi 

tervezése 
        46  46 

Üzleti terv         78  78 

Munkaerő-gazdálkodás 0  0  0  72 
E: 2 

62 
E: 2 

134 
GY: 0 GY: 0 

Emberierőforrás-gazdálkodás       36    36 

A munkaviszony szabályozása       36  31  67 

Munkaerő-gazdálkodás a 

gyakorlatban 
        31  31 



Adózási ismeretek 0  0  
36 

0% 

E: 1 54 

0% 

E: 1,5 140 

0% 

E: 4,5 
230 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Adózási fogalmak     10    18  28 

Általános forgalmi adó     12    14  26 

Személyi jövedelemadó és 

béreket terhelő járulékok és 

közterhek 

    14  16    30 

Egyéni vállalkozás 

jövedelemadózási formái 
      38    38 

Társaságok 

jövedelemadózása 
        26  26 

Helyi adók         14  14 

Gépjárműadó és cégautó adó         6  6 

Elektronikus bevallás 

gyakorlata 
        62  62 

Könyvvezetési 

alapismeretek 
0  0  0  

36 

0% 

E: 1 77 

0% 

E: 2,5 
113 

GY: 0 GY: 0 

A számviteli törvény       12    12 

Könyvelési tételek 

szerkesztése 
      24    24 

Tárgyi eszközök elszámolása         16  16 

A vásárolt készletek 

elszámolása 
        20  20 

A jövedelem elszámolása         14  14 

Saját termelésű készletek 

elszámolása 
        15  15 

Termékértékesítés 

elszámolása, az eredmény 

megállapítása 

        12  12 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  0  216 

E: 6 
252 

E: 7 
527 

E: 17 
995 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

 



 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  
A

 t
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k
á
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g
y
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s 
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d
a
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Szövegbevitel számítógépen 0  0  
72 + 36 

0% 

E: 2 + 1 36 + 36 

0% 

E: 1 + 1 31 

0% 

E: 1 
139 + 72 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Az írásbiztonság erősítése     24 + 12      24 + 12 

Szövegfeldolgozás, 

szöveggyakorlatok 
    24 + 12      24 + 12 

A dokumentumszerkesztés 

alapjai 
    24 + 12      24 + 12 

Táblázatok készítése       18 + 18    18 + 18 

Prezentáció készítés       18 + 18    18 + 18 

A weblapkészítés alapjai         31  31 

Dokumentumszerkesztés 0  0  
36 

0% 

E: 1 108 

0% 

E: 3 
0  144 

GY: 0 GY: 0 

Levelezési ismeretek     36      36 

Levelezés a titkári munkában       18    18 

Levelezés az üzleti életben       18    18 

Komplex levélgyakorlatok       72    72 

Titkári ügyintézés 0  0  
54 

0% 

E: 1,5 36 

0% 

E: 1 62 

0% 

E: 2 
152 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Jegyzőkönyvvezetés     18  36    54 

Titkári feladatok     36      36 

Információs folyamatok az 

irodában 
        24  24 

Adat- és információvédelem         12  12 

Időgazdálkodás         10  10 

Vezetési és projektismeretek         16  16 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  0  162 + 36 

E: 4,5 +1 
180 + 36 

E: 5 +1 
93 

E: 3 
435 + 72 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

 

 



Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  

Ü
zl

e
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 k
o

m
m

u
n

ik
á

ci
ó

 
Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 
0  0  

72 

0% 

E: 2 
0  0  72 

GY: 0 

Szóbeli kommunikáció     16      16 

Digitális kommunikáció     28      28 

Ügyfélszolgálati ismeretek     28      28 

Kommunikáció a titkári 

munkában 
0  0  

18 

0% 

E: 0,5 36 

0% 

E: 1 62 

0% 

E: 2 
116 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Rendezvény- és 

programszervezési ismeretek 
    18      18 

Protokolláris rendezvények 

szervezése, lebonyolítása 
      36    36 

Munkahelyi irodai 

kapcsolatok 
        16  16 

Protokoll az irodában         10  10 

Nemzetközi protokoll         16  16 

Tárgyalástechnika         12  12 

Marketingkommunikáció         8  8 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  0  90 

E: 2,5 
36 

E: 1 
62 

E: 2 
188 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

 

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 

0 0 0 0   

 

Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmára készült Programtantervben előírt óraszámoknak. 

2. A Heti óraterv minta-Technikum 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. 

 



ÁGAZATI ALAPOKTATÁS: 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása: 

Tudatosan használja a gazdasági élettel kapcsolatos alapfogalmakat, felismeri a gazdasági élet 

szereplőit, azok kapcsolatrendszerét. Megadott szempontok alapján meghatározza a családi 

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

Magabiztosan tesz különbséget a vállalkozás belső és külső érintettjei és azok érdekeltségi 

rendszere között. Értelmezi a munkavállalók kapcsolatát a vállalkozással, feltárja a 

munkaviszony létesítésének fontosabb elemeit, azonosítja a munkaszerződés formai és tartalmi 

elemeit. Összehasonlítja a vállalkozási formákat, vállalkozások alapítását, működését, 

megszűnését. Megadott szempontok alapján képes kiválasztani a legmegfelelőbb vállalkozási 

formát. Megfogalmazza az egyéni vállalkozás alapításának feltételeit, az alapítás módját. 

Meghatározza a vállalkozások gazdasági feladatait, elkészít alapvető gazdasági számításokat és 

értelmezi a kapott eredményeket. Ismeri a leltár készítésének folyamatát, szabályait, a leltározás 

során alkalmazandó bizonylatokat és azok használatát. Értelmezi a különböző adózási 

alapfogalmakat, érti az alapvető adónemek lényegét.  

Használja a vállalkozás működéséhez szükséges ügyfélkapu szolgáltatásokat. Bekapcsolódik 

online ügyintézés folyamatába. Használja a felhőszolgáltatások által biztosított lehetőségeket, 

létrehoz, módosít dokumentumokat. Adott szituációnak megfelelően tudatosan alkalmazza a 

viselkedéskultúra elvárásainak megfelelő kapcsolattartási szabályokat. Kezeli a vállalkozás 

adatait, rögzíti, tárolja azokat az előírásoknak megfelelően. Megbízható adatforrásokat használ. 

Szakmai útmutatásnak megfelelően elkészíti a hivatalos dokumentumokat. 

 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményei: 

 

Sor-

szám 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

Bemutatja a gazdasági 

élet szereplőit és 

különbséget tesz azok 

érdekeltségi rendszere 

között. 

Azonosítja a gazdasági 

élet szereplőit, ismeri 

jellemzőiket. Megérti a 

szereplők közötti üzleti, 

pénzügyi kapcsolatok 

gazdaság működésére 

gyakorolt hatását. 

Törekszik a gazdasági 

szereplők közötti 

kapcsolatok 

megértésére, 

érdeklődik ezen 

kapcsolatok gazdaságra 

gyakorolt hatása iránt. 

Együttműködve 

másokkal azonosítja 

a gazdasági 

szereplők közötti 

kapcsolatokat. 

2. 

Bemutatja a 

munkaviszony 

létesítésének 

fontosabb elemeit, 

feltételeit és a 

munkaszerződés 

formai és tartalmi 

követelményeit. 

Megnevezi a 

munkaviszony 

létesítésének 

jogszabályi (formai és 

tartalmi) feltételeit. 

Figyelemmel kíséri a 

munkaviszony 

létesítésére vonatkozó 

jogszabályok 

változását, elkötelezett 

a szabályos 

foglalkoztatásban. 

Önálló véleményt 

formál a szerződés 

elfogadásáról vagy 

elutasításáról. 

3. 

Összehasonlítja a 

vállalkozási formákat, 

megadott szempontok 

alapján kiválasztja a 

Érti a vállalkozási 

formák közötti 

különbségeket, 

előnyöket és 

Törekszik a 

vállalkozásokkal 

összefüggő szabályok 

Önálló javaslatot 

fogalmaz meg egy 

szakmai ötlet 

megvalósítására 



legalkalmasabb 

szervezeti formát az 

adott tevékenységi 

profilhoz. Munkája 

során felhasználja a 

vállalkozások 

alapítására, 

működésére, 

megszűnésére 

vonatkozó jogszabályi 

előírásokat. 

hátrányokat. Ismeri a 

vállalkozások 

alapításának, 

működésének és 

megszűnésének 

szabályait. 

helyes és normakövető 

alkalmazására. 

legalkalmasabb 

vállalkozási 

formára. 

4. 

Elvégzi a vállalkozás 

alapításával és 

működtetésével 

kapcsolatos 

adminisztratív 

teendőket. 

Ismeri a vállalkozás 

alapításának 

dokumentumait, tudja 

az ügyintézés módját, 

helyét, feltételeit. 

A vállalkozás alapítása 

során elfogadja a 

releváns jogszabályi 

előírásokat. 

Ügyintézői 

feladatait a szakmai 

útmutatás alapján 

végzi. 

5. 

Megfogalmazza az 

egyéni vállalkozás 

alapításának feltételeit 

és az alapítás módját. 

Ismeri az egyéni 

vállalkozás jellemzőit, a 

vállalkozás alapításával, 

működésével és 

megszüntetésével 

kapcsolatos szakmai és 

jogi információkat. 

Igénye van az egyéni 

vállalkozásokkal 

kapcsolatos feladatok 

és összefüggések 

helyes felismerésére. 

Önálló véleményt 

alkot arról, hogy 

egy szakmai ötlet 

megvalósításához 

alkalmas forma-e az 

egyéni vállalkozás. 

6. 

Alapvető statisztikai 

számításokat végez, és 

az eredményeket 

értelmezi. 

Viszonyszámokat, 

középértékeket számol. 

Érti és értelmezi a 

kapott eredményeket, s 

a közöttük fennálló 

összefüggéseket. 

Törekszik a 

megbízható adat- és 

információ források 

használatára. 

Felelősséget vállal 

saját számításainak 

eredményeiért. 

7. 
Adatokat szolgáltat a 

statisztikai bevallás 

elkészítéséhez. 

Ismeri az alapvető 

statisztikai 

számításokat, 

viszonyszámokat és 

középértékeket. Ismeri 

az elektronikus 

statisztikai 

adatszolgáltatási 

rendszer használatát. 

Törekszik a 

megbízható adat- és 

információforrások 

használatára. 

Felelősséget vállal 

saját számításainak 

eredményeiért. 

8. 

Használja saját és a 

vállalkozás ügyeinek 

intézéséhez 

rendelkezésre álló 

ügyfélkapu és online 

szolgáltatásokat (e-

bevallás, e-felvételi, 

erkölcsi bizonyítvány 

igénylés, stb.). 

Ismeri az ügyfélkapu és 

az online ügyintézés 

előnyeit. 

Törekszik az 

ügyfélkapu és az online 

szolgáltatások nyújtotta 

lehetőségek mind 

szélesebb körének 

használatára. 

Önállóan használja 

az ügyfélkaput és 

szakmai felügyelet 

alapján elvégez 

online ügyintézési 

műveleteket. 

9. 

Elvégzi a 

feladatkörébe tartozó 

leltározási feladatokat, 

amely során használja 

az előírt 

bizonylatokat. 

Ismeri a leltár 

készítésének folyamatát, 

szabályait, a leltározás 

során alkalmazandó 

bizonylatokat és azok 

használatát. 

A leltározás során 

törekszik a precíz 

munkavégzésre. 

Betartja a leltározási 

folyamatra 

vonatkozó 

útmutatásokat. 



10. 

Előkészíti a leltározás 

dokumentumait, részt 

vesz a leltározás 

lebonyolításában. 

Ismeri a leltározás 

dokumentumait. Ismeri 

a leltározás menetét, 

lebonyolítási rendjét, a 

szükséges 

bizonylatokat. 

Törekszik a 

leltározással 

összefüggő feladatok 

pontos elvégzésére. 

Önállóan végzi a 

leltározás egyes 

részfeladatait. 

11. 

Családi költségvetést 

készít. Megtervezi a 

saját céljai eléréséhez 

szükséges bevételeket. 

Megtervezi egy 

családi projekt 

megvalósításának 

finanszírozását. 

Használja az online 

banki szolgáltatásokat. 

Ismeri az online banki 

szolgáltatások körét. 

Kritikusan szemléli a 

különböző forrásokból 

származó hitelintézeti 

ajánlatokat. 

Önállóan intézi az 

életvezetéséhez 

kapcsolódó fizetési 

feladatokat. 

12. 

Értelmezi a különböző 

adózási 

alapfogalmakat. Érti 

az alapvető adónemek 

lényegét. 

Ismeri az adózás 

alapfogalmait, az 

alapvető adónemeket. 

Belátja az adóval 

kapcsolatos szabályok 

követésének 

fontosságát. 

Betartja az adóügyi 

szabályokat. 

13. 

Közösen dolgozik 

felhőszolgáltatásokban 

társaival. 

Dokumentumot hoz 

létre, módosít, 

megosztott 

dokumentumokat 

kezel. 

Ismeri a 

felhőszolgáltatások 

működését, a közös 

dokumentum kezelés 

használatának 

szabályait. Munkája 

során használja a papír 

nélküli kommunikációs 

formákat. 

Elkötelezett a 

felhőszolgáltatások 

alkalmazása iránt. 

Új felhőszolgáltatási 

megoldásokat 

kezdeményez. 

14. 
Irodai szoftvereket 

használ. 

Ismeri az irodai 

ügyviteli szoftvereket, a 

levelezés, az ügyirat- és 

szerződéskészítés 

követelményeit, 

valamint az 

iratmegőrzés szabályait. 

Figyelemmel kíséri az 

ügyviteli folyamatokat 

támogató technikai 

újdonságokat. 

A szakmai 

előírásoknak 

megfelelően végzi a 

levelezési és 

ügyiratkezelési 

feladatokat. 

15. 

A dokumentumokat a 

tízujjas vakírás 

módszerével állítja 

elő. 

Ismeri a vakírás 

módszerét, amelyet 

hatékonyán használ a 

dokumentumkészítés 

során. 

Törekszik tartalmi és 

formai szempontból 

egyaránt igényes 

dokumentumok 

készítésére. 

A tízujjas vakírás 

módszerével a 

szokásos időtartam 

alatt önállóan végzi 

feladatait. 

16. 

Az előírásoknak 

megfelelően kezeli a 

vállalkozás adatait, 

rögzíti, tárolja azokat. 

Munkája során 

megbízható 

adatforrásokat 

használ. Kiválasztja a 

rendelkezésre álló 

információk közül a 

munkájához 

szükségeseket. 

A számítógépet, illetve 

a mobil IT eszközöket 

szakszerűen használja a 

meghatározott 

hibahatáron belüli 

adatbevitelre. 

Alkalmazza a 

legfontosabb irodai 

programokat, ismeri 

azok alkalmazási 

területeit. 

Nyitott az új 

adatkezelési, rögzítési, 

tárolási módszerek 

alkalmazására. 

A rendelkezésre álló 

kereteken belül új 

megoldásokat 

kezdeményez az 

adatkezelési, 

adatrögzítési és 

tárolási feladatok 

megoldására. 



17. 

Szakmai útmutatásnak 

megfelelően elkészíti 

a vállalkozás 

működéséhez 

szükséges hivatalos 

dokumentumokat. 

Irodai dokumentumokat 

állít elő  

(hivatalos levelek, 

ajánlatkérés stb.). 

Elkötelezett a pontos és 

szabályos munkavégzés 

mellett. 

Vezetői utasítás 

alapján elkészíti a 

szükséges 

dokumentumokat. 

18. 

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 

viselkedéskultúráját. 

 



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 és második évében a Gazdálkodási alaptevékenység ellátása és az 

Üzleti kultúra és információkezelés tanulási területeken javasolt évfolyamonként 1-2 projekt 

megvalósítása, 9. évfolyamon 3-5 fős tanulói csoportokban, 10. évfolyamon 2-3 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; 

• 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 Közszolgálat-ügyvitel oktatói munkaközösség munkatervének 

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 alapozó vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Az ágazati alapozó vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

Írásbeli vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga 

A vizsgatevékenység leírása: 

Számítógép alkalmazásával oldja meg a tanuló a feladatokat. 

- 20 kérdés, a kérdések sorrendje véletlenszerű. 

- Témakörök: 8 db kérdés a gazdaság működése és szereplői témához, 2 db kérdés 

ügyviteli, levelezési, kommunikációs ismeretek témához, 7 kérdés a vállalkozások 

működése, adózási alapfogalmak témához, 3 db kérdés statisztika, adatkezelés témához. 

- Kérdés típusa:  

o feleletválasztás (alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis 

állítások, események sorrendjének megállapítása, ok-okozati összefüggések, 

eltérések, azonosságok, táblázat kitöltése vagy kiegészítése, hiányzó elemek, 

kapcsolatok kiegészítése), 

o feleletalkotás (kiegészítés, rövid válasz, egyszerű gazdasági eseményhez 

kapcsolódó esettanulmány értelmezése). 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

- Összes pontszám 40 pont 

o feleletválasztás (alternatív választás, válaszok illesztése, csak egy válasz 

legyen helyes) 2-2 pont, 

o feleletalkotás (kiegészítés, rövid válasz) 2-2 pont. 

- 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 a feleletalkotás típusú kérdéseknél 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. 

 

Gyakorlati vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga 

A vizsgatevékenység leírása: 



Számítógép alkalmazásával oldja meg a tanuló a feladatokat. 

Lehetséges feladattípusok: 

- bizonylatokhoz kapcsolódó feladatok, pl. bizonylat kitöltése, 

- egyszerű statisztikai elemzési eszközök használata, statisztikai számítási feladatok 

viszonyszámok és középértékek témakörből, kapott eredmények értelmezése, 

- költségekkel, profittal kapcsolatos számítási feladatok, 

- leltározás bizonylatainak kitöltése, összesítés elvégzése, leltározás eredményének 

megállapítása, 

- hivatalos munkaügyi irat (munkaszerződés) tartalmi elemeinek azonosítása, 

munkaszerződés elkészítése, 

- levél írása 

- hivatalos levél készítése (megrendelés, ajánlat, meghívó), ügyfélkapu használata, 

elektronikus ügyintézés 

- kapcsolattartás szabályai üzleti partnerekkel. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

- legalább 6 különböző, a lehetséges feladattípusokat lefedő feladatok, összes pontszám 

– a feladatok között egyenlő arányban megosztva – 60 pont. 

- Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján 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: 

Szakirányú oktatás szakmai követelményei: 

 

Sor-

szám 
Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

1. 
Azonosítja a 

vállalkozások gazdasági 

feladatait. 

Megnevezi a 

vállalkozások számviteli, 

pénzügyi, adózási, 

ügyviteli feladatait. 

Felismeri a köztük lévő 

összefüggéseket. 

Elfogadja a 

vállalkozásokkal 

összefüggő 

gazdasági 

feladatokat. 

Betartja a 

vállalkozások 

gazdasági 

műveleteinek 

intézésére vonatkozó 

szabályokat. 

2. 

Értelmezi a 

bankügyleteket és a 

pénzügyi 

szolgáltatásokat, 

beazonosítja a 

pénzforgalommal 

kapcsolatos 

eseményeket. 

Ismeri a bankügyletek 

fogalmát, fajtáit, a 

különböző bankügyletek 

(aktív, passzív, semleges) 

jellemzőit, jelentőségét. 

Ismeri a pénzügyi 

szolgáltatásokat 

(pénzügyi szolgáltatások 

és kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatások). 

Ismeri a pénzforgalom 

általános szabályait, a 

fizetési számlák fajtáit. 

Tudja az alapvető fizetési 

módokat. 

Kritikusan szemléli 

a különböző 

forrásokból 

származó 

hitelintézeti 

ajánlatokat. 

Önállóan intézi a 

munkájához és 

életvezetéséhez 

kapcsolódó fizetési 

feladatokat. 

3. 

Kapcsolatot tart a 

vállalkozás 

pénzforgalmi 

szolgáltatójával. 

Ismeri a pénzforgalmi 

szolgáltatókat és a 

hivatali kapcsolattartás 

szabályait. 

Elfogadja a 

pénzforgalmi 

szolgáltatóval 

kapcsolatos 

együttműködési 

szabályokat. 

Betartja a 

pénzforgalmi 

szolgáltatóval 

folytatott 

kapcsolattartás 

szabályait. 

4. 
Nyilvántartja, rögzíti és 

egyezteti a pénzügyi 

bizonylatokat. 

Ismeri a szigorú 

számadású bizonylatok 

kezelési, nyilvántartási 

szabályait. 

Elkötelezett a 

szabályos 

bizonylatkezelés 

iránt. 

Bizonylatkezelési 

feladatait önállóan 

végzi. 

5. 
Vezeti az értékpapírok 

nyilvántartásait. 

Ismeri az értékpapírok 

fajtáit, kibocsátásuk és 

nyilvántartásuk módját. 

Követi az értékpapír 

nyilvántartására 

vonatkozó 

szabályokat. 

Betartja az értékpapír 

nyilvántartására 

vonatkozó 

szabályokat. 

6. 
Előkészíti a 

finanszírozási 

feladatokat. 

Ismeri a finanszírozás 

módjait. Tudomással bír 

a pályázatok útján történő 

finanszírozási 

lehetőségről, annak 

alapvető jellemzőiről. 

Ismeri a rövidlejáratú 

banki hitelek tipikus 

formáit. Ismeri a 

Kritikusan értékeli a 

lehetőségeket. 

Nyitott az új 

megoldásokra. 

Másokkal 

együttműködve vesz 

részt a finanszírozási 

döntések 

előkészítésében. 



likviditási (pénzforgalmi 

terv) összeállítását. 

Tudja, mely adatok 

szükségesek a 

finanszírozási döntések 

meghozatalához és ismeri 

az adatok forrását. 

7. 

Összeállítja a hitelezés 

és pénzügyi tervezés 

információszükségletét 

a pénz időértékére 

figyelemmel. 

Ismeri a hitelezés 

folyamatát, a hitelekkel 

kapcsolatos számítási 

módokat. Képes 

összehasonlítani 

különböző 

hitelkonstrukciókat. 

Kritikusan szemléli 

a különböző 

hitellehetőségeket. 

Nyitott az új 

megoldásokra, de 

minden esetben 

figyelembe veszi a 

kockázatot. 

Másokkal 

együttműködve vesz 

részt a hitelezési 

ügyletekben. 

8. 

Elvégzi az valuta és 

devizaműveletek 

pénzügyi és ügyviteli 

lebonyolítását. 

Külföldről történő 

áruvásárlása és 

értékesítése során 

tisztában van a valuta-

deviza árfolyam 

hatásaival. 

Ismeri a valuta- és 

devizaárfolyamokat. 

Ismeri az árfolyam 

alakulásának hatását a 

vállalkozás működésére. 

Elfogadja a valuta- 

és deviza 

nyilvántartásokra 

vonatkozó 

szabályokat. 

Betartja és betartatja a 

valuta- és deviza 

nyilvántartásokra 

vonatkozó 

szabályokat. 

9. 

Előkészíti a 

rendelkezésre álló 

információk birtokában 

a vállalkozás üzleti 

tervének rá bízott 

részeit. 

Ismeri az üzleti terv 

felépítését, az egyes 

részek 

információszükségletét. 

Ismeri a marketingterv, 

működési terv, 

humánerőforrás tervezés, 

pénzügyi terv felépítését 

és készítésének módját. 

Tisztában van az arculati 

elemek jelentőségével. 

Kreativitásra 

törekszik az üzleti 

terv, illetve 

részeinek készítése 

során. 

Vezetői 

iránymutatásnak 

megfelelően alakítja az 

üzleti terv, illetve 

részeinek tartalmát. 

10. 
Figyelemmel kíséri a 

különböző biztosítási 

ágak szolgáltatásait. 

Ismeri a biztosítással 

kapcsolatos 

alapfogalmakat és 

megkülönbözteti az élet- 

és nem életbiztosításokat. 

Kritikusan szemléli 

a különböző 

biztosítási 

ajánlatokat. 

Önállóan alkot adekvát 

kérdéseket a 

biztosítási termékekkel 

kapcsolatban. 

11. 

Elvégzi a 

munkavállalók 

munkaviszonyának 

létesítésével és 

megszüntetésével 

kapcsolatos feladatokat. 

Ismeri a munkaszerződés 

tartalmi és formai 

követelményeit. Ismeri a 

munkaviszony 

létesítésének és 

megszüntetésének 

folyamatát. Ismeri a 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

adminisztrációs 

teendőket. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett, igyekszik 

elkerülni a 

szabálytalanságokat. 

Felelősséget vállal a 

munkaviszonnyal 

összefüggésben 

kifejtett 

tevékenységéért. 



12. 

Vezeti a munkavállalók 

bérre és 

munkaviszonyra 

vonatkozó 

nyilvántartásait. 

Ismeri a munkaügyi 

nyilvántartó karton, 

belépési, kilépési 

nyomtatványok, kereset 

és járulékigazolások 

kiállításával kapcsolatos 

teendőket. 

Törekszik a 

bizonylatok helyes 

felismerésére és 

rendeltetésük 

szerinti 

rendszerezésére. 

Felelősséget vállal a 

munkaviszonnyal 

összefüggésben 

kifejtett 

tevékenységéért. 

13. 

Munkaviszonya esetén 

a saját béréhez 

kapcsolódó 

bizonylatokat értelmezi. 

Ismeri és elkészíti a 

bérszámfejtés 

bizonylatait. 

Törekszik a 

bizonylatok helyes 

felismerésére és 

rendeltetésük 

szerinti 

rendszerezésére. 

A vezetői utasításnak 

megfelelően végzi a 

bizonylatok 

rendszerezését. 

14. 

Vezeti a pénzügyi és 

adónyilvántartásokat, 

ellátja a vállalkozás 

adókötelezettségéhez 

kapcsolódó elektronikus 

ügyintézési feladatokat. 

Használja az adó- és 

járulékfizetések 

intézéshez 

rendelkezésre álló 

szoftvereket és az 

ügyfélkapu 

szolgáltatásait. 

Ismeri a vállalkozást 

érintő adó- és 

járulékfizetési 

kötelezettségeket és 

nyomtatványokat. 

Tisztában van az 

elektronikus bevallás-

elküldés menetével. 

Elkötelezett a 

szabályos és precíz 

munkavégzésre. 

Figyelemmel kíséri 

a jogszabályi 

változásokat. 

Betartja az adó- és 

járulékfizetésre 

vonatkozó bevallási és 

befizetési határidőket. 

15. 
Rendszerezi a 

vállalkozás 

vagyonát. 

Csoportosítja a 

vállalkozás 

vagyontárgyait. Ismeri a 

vállalkozás életében 

betöltött szerepüket. 

Felsorolja a 

mérlegtételeket. A 

vagyontárgyakat 

elhelyezi a mérlegben. 

Érti a mérleg 

összefüggéseit. 

Elfogadja a 

vállalkozások 

vagyonával 

kapcsolatos 

jogszabályi 

előírásokat. 

Betartja a 

vagyontárgyak 

mérlegtételekbe 

történő besorolásának 

szabályait. 

16. 

Felismeri az alapvető 

pénzforgalmi és 

számviteli bizonylatokat 

és azok rendeltetését. 

Kiválasztja és kezeli a 

beszerzéshez és az 

értékesítéshez 

kapcsolódó számlákat, 

pénzügyi bizonylatokat, 

nyilvántartásokat. 

Elkülöníti a tárgyi eszköz 

és a készletnyilvántartás 

bizonylatait. 

Törekszik a 

bizonylatok helyes 

felismerésére és 

rendeltetésük 

szerinti 

rendszerezésére. 

A vezetői utasításnak 

megfelelően végzi a 

bizonylatok 

rendszerezését. 

17. 

Számlázó programok 

segítségével számlázási 

valamint a kapcsolódó 

adatszolgáltatási 

feladatokat lát el. 

Tudja a számlakiállítás 

szabályait, és 

adóhatósághoz történő 

bejelentés és 

adatszolgáltatás módját. 

Elkötelezett a 

számlázási és 

adatszolgáltatási 

feladatok határidőre 

történő pontos 

elvégzése iránt. 

Felelősséget vállal a 

számlakiállítással és 

adatszolgáltatással 

összefüggésben 

kifejtett 

tevékenységéért. 



18. 
Előkészíti a banki 

utalásokat. 

Ismeri a banki 

bizonylatokat és az 

ügyintésre használt 

elektronikus banki 

felületeket. 

Szem előtt tartja az 

utalási határidőket. 

Szakmai felügyelet 

mellett végzi a banki 

utalásokat. 

19. 

Gazdasági eseményeket 

kontíroz, vezeti a 

főkönyvi és az 

analitikus 

nyilvántartásokat, 

könyvviteli feladásokat 

készít, egyeztet. 

Ismeri és alkalmazza a 

kontírozás és a főkönyvi 

könyvelés szabályait. 

Ismeri a nyilvántartások 

rendszerét és 

sajátosságait, az 

alkalmazott 

bizonylatokat, azok 

kapcsolatát. 

Elfogadja könyvelés 

szabályait. Szükség 

esetén belső 

ellenőrzést 

kezdeményez. 

Önállóan végzi a 

kontírozást, a főkönyvi 

könyvelést és a 

feladásokat, a 

nyilvántartások 

vezetését. 

20. 

Vezeti a vállalkozás 

alapnyilvántartásait 

(naplófőkönyv, 

pénztárkönyv, bevételi 

és költségnyilvántartás, 

bevételi nyilvántartás) 

és részletező 

nyilvántartásait. 

Ismeri és alkalmazza a 

kapcsolódó szabályokat. 

Elfogadja a 

könyvelés 

szabályait, szükség 

esetén belső 

ellenőrzést 

kezdeményez. 

Önállóan vezeti a 

nyilvántartásokat a 

rendelkezésre álló 

bizonylatok 

alátámasztásával. 

21. 

Elkészíti a külső, belső 

kapcsolatteremtő, 

kapcsolattartást és 

kapcsolat lezárását 

szolgáló 

dokumentumokat, 

ezeket rendszerezi és 

kezeli. 

Ismeri a dokumentumok 

típusait, a 

dokumentumszerkesztés 

szabályait, az iratok 

tartalmi és formai 

követelményeit. 

Szem előtt tartja a 

kimenő 

dokumentumokkal 

kapcsolatos vállalati 

előírásokat. 

Önállóan intézi a 

dokumentumkezeléssel 

kapcsolatos 

feladatokat. 

22. 
Munkája során 

használja az IKT 

eszközöket. 

Tisztában van a papír 

nélküli kommunikációs 

formák, online felületetek 

és visszajelzések 

használatának előnyeivel. 

Előnyben részesíti a 

papír nélküli, online 

kommunikációs 

formákat. 

Önálló javaslatokat 

fogalmaz meg az 

online kommunikációs 

formák alkalmazására. 

23. 

Használja a munkájához 

szükséges irodai 

eszközöket és irodai 

számítógépes 

programcsomagot. 

Ellátja a feladatkörébe 

tartozó irodai 

készletgazdálkodási 

feladatokat. 

Ismeri az irodai 

számítógépes 

programcsomagokat, a 

különböző irodai 

eszközöket és 

használatuk előnyeit. 

A pontos és precíz 

munkavégzés 

érdekében kész a 

támogató irodai 

számítógépes 

programcsomagok 

és a különböző 

irodai eszközök 

előírás szerinti 

használatára. 

Szokásos időtartam 

alatt feldolgozza a ki 

és bemenő 

dokumentumokat, 

biztosítva ezzel a 

hatékony 

munkavégzést. 

24. 

Elkészíti a szervezeten 

belüli és kívüli 

rendezvények 

programját, összeállítja 

programtervét, 

kiválasztja a partnereket 

Ismeri a 

rendezvényszervezéssel 

kapcsolatos feladatokat, 

azok sorrendjét, 

azonosítja a felmerülő 

problémákat és 

Elkötelezett a 

rendezvények 

minőségi 

megszervezése 

iránt. 

Felelősséget vállal a 

rendezvényszervezés 

során végzett 

munkájáért. 



és lebonyolítja a 

programot. 

azonosítja a megoldási 

lehetőségeket. 

25. 

Kapcsolatot tart a 

vállalkozás 

munkatársaival, 

ügyfeleivel, partnereivel 

és külső szervezetekkel. 

Ismeri a kapcsolattartás 

széles körben elfogadott 

normáit. 

Reflektív 

magatartást tanúsít a 

kapcsolattartás 

terén. 

Vezetői útmutatás 

alapján önállóan képes 

a kapcsolattartásra. 

 

 



A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Szakma megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

 valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése 

 szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

Központi interaktív vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző központi interaktív 

vizsga 

A vizsgatevékenység leírása: 

A vizsgatevékenység során jelenjenek meg a kérdésekben, feladatokban a következő tanulási 

eredmények:  

- vállalkozások gazdasági feladatainak értelmezése 

- pénz időértékéhez kapcsolódó egyszerű feladatok értelmezése, törlesztő tervek 

- valuta-deviza műveletekkel kapcsolatos számítási feladatok 

- befektetési döntéssel kapcsolatos számítási feladatok 

- gazdasági események kontírozása (tárgyi eszközök, készletek beszerzése, munkabér, 

készletek értékesítése, termelési folyamat, költségelszámolás témakörökben) 

- mérleg értelmezése, hiányzó mérlegsorok számítása, információk keresése 

- eredmény-kimutatás értelmezése, hiányzó adatok keresése, számítása 

- számviteli beszámoló részei, információtartalma 

- pénztárbizonylatok kitöltése, házipénztár kezelési szabályainak ismerete 

- bankbizonylatok kitöltése, banki átutalás kezdeményezése, adatok felvitele 

- számla kitöltése, számla ellenőrzése 

- munkaviszony nyilvántartásának dokumentumai 

- rendezvények szervezése és lebonyolítása 

- üzleti kommunikáció, kapcsolattartás 

- adózással kapcsolatos feladatok 

- az értékpapírok fajtái közötti különbség, árfolyam és hozamszámítás 

- a vállalkozás működésének finanszírozása. 

Feladattípusok:  

- Feleletválasztás (alternatív választás, többszörös választás, válaszok illesztése) és 

feleletalkotás (kiegészítés, rövid válasz), egymáshoz rendelés, igaz-hamis állítások, 

táblázat kitöltése vagy kiegészítése, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése, 

fogalmak felismerése (a vállalkozások gazdasági feladatai, gazdasági események 

kontírozása, mérlegértelmezés, eredmény-kimutatás értelmezése, számviteli beszámoló 

készítése témakörökből összeállítva) amelynek aránya a vizsgatevékenységen belül 30 

% 

- Számítási feladatok (pénz időértéke, valuta-deviza műveletek, értékpapír-műveletek, 

törlesztő terv, befektetési döntések, adózással kapcsolatos egyszerű számítási feladatok, 

számviteli feladatok), amelynek aránya a vizsgatevékenységen belül: 40 %, továbbá 



- Bizonylat és dokumentum készítése (pénztárbizonylat, bankbizonylat, számla, 

egyszerűsített számla, munkaviszony nyilvántartásának dokumentumai) amelynek 

aránya a vizsgatevékenységen belül 30 %. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A javítás és értékelés – az online rendszeren keresztül – a feladatsorokhoz rendelt 

értékelési útmutató alapján automatikusan történik. 

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

40 %-át elérte mindhárom feladattípusban külön-külön. 

Az értékelés %-os formában történik. 

Projektfeladat 

A vizsgatevékenység megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző projektfeladat 

A vizsgatevékenység leírása 

(A) Elektronikus bevallás gyakorlata 

Két nyomtatvány kitöltése a következő témakörökben, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

számítási feladatok elvégzése:  

- A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 

bejelentő és változás-bejelentő adatlap (T1041) 

- Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról 

szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített 

egyszerűsített foglalkoztatás adatairól (T1042E) 

- Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb 

adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról (08-as bevallás) 

- Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a 

mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-

as) bevallás 

- Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez (17-es 

bevallás) 

- Bevallás a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési 

hozzájárulás, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, 

önellenőrzéséről (évszám SZJA) 

- Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás) 

- A munkáltató, kifizető összesített igazolása a személyi jövedelemadó bevalláshoz 

(M30-as bevallás) 

- ADAT ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP egészségügyi szolgáltatási járulék 

fizetésére kötelezettek részére (T1011-es bevallás) 



- Általános forgalmi adó bevallás (65-ös bevallás) 

- Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (HIPA) 

- Adatlap munkáltatótól származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a 

munkaviszony megszűnésekor (Adatlap évszám) 

- A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (KATA) 

- Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás) 

(B) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése 

A megadott vállalkozás bizonylatai segítségével készítse el a következőket: nyitás; a 

leggyakrabban előforduló gazdasági események könyvelése; a leggyakrabban előforduló 

gazdasági események könyvelési tételeinek felsorolása; pénztárkönyv vagy naplófőkönyv 

alapnyilvántartás; részletező nyilvántartások vezetése. 

(C) Portfólió összeállítása 

A tanuló a 11-13. évfolyam tanulmányi időszaka alatt készíti el a digitális portfóliót, amely 

bemutatja egyéni tanulási útját és személyiségének fejlődését. A portfólió célját, szempontjait 

és szerkezetét az érintett szaktanárral közösen, a 11. évfolyam elején kell egyeztetni, amely 

vezeti a tanulót a portfólió elkészítésében és az (ön)reflexiók megfogalmazásában. Egységbe 

szerkesztett digitális portfóliót egy megjelölt tárhelyre és időpontig kell feltölteni. 

A portfólió tartalma: 

- önéletrajz, 

- hivatalos vagy üzleti esemény megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos 

feladatok bemutatása, dokumentálása (hivatalos vagy üzleti esemény leírása, 

forgatókönyve, rendezvény tárgyi és személyi feltételei, vendéglátás megszervezése, 

szolgáltatások megrendelése, meghívó, program, költségkalkuláció stb.), 

- a szaktanárral egyeztetett tartalommal és struktúrában digitális formában elkészített 

üzleti terv/tervfejezet 

- szakmai rendezvényen, versenyen való részvétel bemutatása, dokumentálása és 

önreflexió megfogalmazása a reflexiós ciklus szerint. 

A 11-13. évfolyam minden félévében legalább 2 dokumentumnak kell elkészülnie. 

A portfóliót a tanuló – előre meghatározott szempontrendszer alapján – előadás (prezentáció) 

formájában mutatja be. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc 

(A) Elektronikus bevallás gyakorlata – 60 perc 

(B) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése – 90 perc 

(C) Portfólió bemutatása – 20 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70% 

(A) Elektronikus bevallás gyakorlata részaránya a vizsgatevékenységen belül: 35% 



(B) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése részaránya a vizsgatevékenységen belül: 

35% 

(C) Portfólió készítésének részaránya a vizsgatevékenységen belül: 30% 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A javítás és értékelés az (A) és (B) vizsgarészhez rendelt értékelési útmutató alapján történik. 

A (C) Portfólió értékelése: 

- Szakmai tartalom (megfelelés az előre meghatározott szakmai elvárásoknak): 60% 

- Időgazdálkodás: 5% 

- Az előadás (prezentáció) felépítése (megfelelés az előre meghatározott 

szempontoknak): 5% 

- Az előadás érthetősége, tagoltsága (bevezetés, tárgyalás, összegzés): 5% 

- Szaknyelv használata: 10% 

- A szemléltetés kreativitása: 5% 

- Reflexió, a kérdésekre adott válaszok minősége: 10% 

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

40%-át elérte, külön-külön valamennyi vizsgarész esetén. 

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A központi interaktív vizsga és a projektfeladat bemutatásának teljes időtartama alatt – írásos 

felhatalmazással bíró – rendszergazda jelenléte szükséges. 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

Központi interaktív vizsga – a vizsgaközpont biztosítja: 

- számítógép 

- internet hozzáférés 

- irodai szoftverek 

- pénzforgalmi szoftver 

- adóbevallás kitöltő szoftver 

- ÁNYK 

- Munkaügyi és HR nyilvántartó számítógépes szoftver 

- ügyviteli szoftver 

Központi interaktív vizsga – a vizsgázó biztosítja: 

- számológép 

- íróeszköz 

Projektfeladat – a vizsgaközpont biztosítja: 

- számítógép 

- projektor 



- internet hozzáférés 

- pénzügyi, számviteli, könyvelési, bérügyi, adóbevallási, számlázási stb. műveletek 

elektronikus intézéséhez szükséges alkalmazások/szoftverek 

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

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 15%, Szakmai vizsga: 85% 

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok 

A vizsgán a feladatban meg kell nevezni a vonatkozó jogszabályrészletet (a hozzá tartozó 

képlettel) és – tájékoztató jelleggel – mellékelni kell az adott feladathoz. 

A központi interaktív vizsga minden vizsgafeladatát a vizsgázók számítógépes tanteremben 

készítik – írásos felhatalmazással bíró – felügyelő tanár jelenlétében. A számítógépes 

vizsgafeladatrészek lebonyolításához minden vizsgázó részére biztosítani kell: 

- saját vizsgahelyi útmutatót, mely figyelembe veszi a helyi körülményeket, 

- vírusmentes és a korábbi gyakorlati feladatoktól megtisztított IT eszközöket, 

- az elektronikus bevallások készítéséhez szükséges nyomtatványkitöltő 

keretprogramot, nyomtatványokat, valamint azok kitöltési útmutatóját, 

- munkaügyi dokumentumok készítéséhez szükségesek a képző intézmény által 

választott és telepített programok 

- pénzügyi, számviteli, könyvelési, bérügyi, adóbevallási, számlázási stb. műveletek 

elektronikus intézéséhez szükséges alkalmazások/szoftverek, 

- hálózati nyomtató használatát, dokumentálás célú használatra. 

A vizsga befejezése után a vizsgázók munkáját név szerint archiválni kell (fájl-név szerint), ill. 

vizsgázók által elvégzett feladatokat külön-külön CD/DVD-re is el kell menti. Az elkészült 

feladatmegoldás(oka)t külön vizsgázók szerint ki kell nyomtatni (csak a feladatban 

meghatározott listákat), melynek minden oldalát a lap alján a szignóval kell hitelesíteni. A 

nyomtatásnak és a mentésnek a gyakorlati vizsga befejezését követő 60 percen belül meg kell 

történnie. 

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek 

Az illetékes szakminisztérium ajánlásokat fogalmazhat meg a projektfeladat mindhárom 

vizsgarész tartalmára. 

A központi interaktív vizsga, valamint a projektfeladatok (A) és (B) részét célszerű egy 

vizsganapon végezni. A portfólió bemutatása másik vizsganapon történjen. A két vizsganap 

között 30 napnál több idő nem telhet el. 
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KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS 

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

- Az ágazat megnevezése:  Rendészet és közszolgálat 

- A szakma megnevezése:  Közszolgálati technikus 

- A szakma azonosító száma:  5 0413 18 01 

- A szakma szakmairányai: 

- Közigazgatási ügyintéző 

- Rendészeti technikus 

 

- A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

- A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

 

- Ágazati alapoktatás megnevezése: Rendészet és közszolgálat alapoktatás 

- Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -  

- Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

- Technikumi oktatásban: 70 óra 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

• Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség 

• Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:     nem szükséges 

 

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb foglalkozás, tevékenység, valamint a 

munkaterület leírása: 

 

Szakmairány: Rendészeti technikus 

A rendészeti technikus elsajátítja a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a 

rendvédelmi hivatásrendek legalapvetőbb szakmai ismeretanyagát. A képzési folyamat során 

megismert magánbiztonsági szolgáltató és az önkormányzati vagy más közösségi rendészeti, a 

büntetés-végrehajtási, a katasztrófavédelmi, valamint az általános rendőri rendvédelmi 

feladatok ellátásának ismeretében, a közrend, közbiztonság megőrzésében kialakuló 

elhivatottság birtokában vesz részt őrzési, megfigyelési, ellenőrzési és esetlegesen szükségessé 

váló intézkedési feladatai végrehajtásában, szükség esetén akár egy idegen nyelven 

kommunikálva is. 

A képzés során emelt szintű szakmai ismeretek elsajátítása révén kialakított, az intézkedések 

eredményes befejezéséhez szükséges állóképességi szint, önvédelmi és közelharc-technikák, 

valamint lövészeti jártassága birtokában végez őrzést különböző létesítményekben, belső és 



közterületi járőrszolgálatot lát el, szállítmánykísérési feladatokat végez, elfogja a 

szabálysértésen és bűncselekményen tetten ért személyt. A készség szinten elsajátított, 

határozott és magabiztos kommunikáció, valamint az alapvető pszichológiai és szociológiai 

ismeretek birtokában az állampolgárok részére tájékoztatást nyújt magyarul és egy idegen 

nyelven egyaránt. 

Tevékenysége során a szakmai szabályok betartásával alkalmazni tudja a támadáselhárító esz-

közöket és a kényszerítő testi erőt. 

A személyiségi jogokra, az adatvédelemre és információszabadságra vonatkozó szabályok be-

tartásával jogi vagy természetes személyről, tárgyról információt szerez be, kutatást végez, 

adatokat összesít írásbeli jelentésben. 

Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata 

ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott 

döntéseiért felelősséget vállal. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai 

megterhelés alatt végzi. 

 
 



RENDÉSZETI TECHNIKUS szakmairány        Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat 

Évfolyam 
9. 

Ágazati alapoktatás 

10. 

Ágazati alapoktatás 

11. 

Szakirányú oktatás 

12. 

Szakirányú oktatás 

13. 

Szakirányú oktatás 

A képzés 

összes 

óraszáma 

       

Évfolyam összes óraszáma 252 324 454 + 50 464 + 40 706 + 38 2200 + 128 

Összes óraszám/hét 7 9 12,61 + 1,39 12,89 + 1,11 22,77 + 1,23  

Tanulási 

terület 
Tantárgy/témakörök 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 
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 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 
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n

) 

 

Munkavállalói idegen nyelv 0  0  0  0  
62 

0% 

E: 2 
62 

GY: 0 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
        11  11 

Önéletrajz és motivációs levél         20  20 

„Small talk” – általános 

társalgás 
        11  11 

Állásinterjú         20  20 

R
en

d
és

ze
ti

 é
s 

k
ö

zs
zo

lg
á

la
ti

 a
la

p
o

zó
 

k
ép

zé
s 

Közszolgálati alapismeretek 

72 

10% 

(0%) 

E: 2 54 

10% 

(33,33%) 

E: 1 
0  0  0  126 

GY: 0 GY: 0,5 

A magyar államszervezet és a 

közszolgálat rendszere  
36          36 

A rendvédelem története, 

szervei és feladatrendszere 
36          36 

Jogi alapismeretek   24        24 

Általános szolgálati ismeretek   30        30 

Kommunikációs 

gyakorlatok 

36 

20% 

(0%) 

E: 1 36 

20% 

(50%) 

E: 0,5 
0  0  0  72 

GY: 0 GY: 0,5 

Szókincsfejlesztés 6          6 

Beszédtechnikai gyakorlatok 6          6 

Nyelvművelés, nyelvhelyesség 6          6 



 

Helyesírási készség fejlesztése 18          18 

Személyiségfejlesztés, 

önismeret fejlesztő 

kommunikációs gyakorlatok 

  16        16 

A megjelenés, mint az 

önkifejezés eszköze 
  8        8 

A nyelvi agresszió kezelési 

formái 
  4        4 

Stresszkezelés, ventilláció   8        8 

Kommunikációs ismeretek 0  
36 

20% 

(50%) 

E: 0,5 

0  0  0  36 
GY: 0,5 

Együttműködési elvek, 

udvariassági szabályok 
  6        6 

Személyközi kommunikáció   6        6 

Kommunikáció 

konfliktushelyzetben 
  4        4 

Metakommunikáció, 

testbeszéd a 

kommunikációban 

  4        4 

Fogyatékkal élőkkel való 

kommunikáció 
  4        4 

Kommunikáció korlátozott 

nyelvi kód esetében 
  4        4 

Kommunikáció az 

áldozatokkal 
  2        2 

Kommunikáció a 

munkahelyen 
  2        2 

Jelenlét a közösségi médiában   2        2 

Tájékozódás a hírek, álhírek 

világában 
  2        2 

Pszichológiai, szociológiai és 

kriminológiai alapismeretek 
0  

72 

20% 

(25%) 

E: 1,5 
0  0  0  72 

GY: 0,5 

A pszichológia alapfogalmai   4        4 

Személyiségfejlődés   8        8 

Kommunikáció különböző 

személyiségtípusú emberekkel 
  8        8 

Szociológiai ismeretek   8        8 

Szociálpszichológiai 

alapismeretek 
  7        7 



Előítélet, attitűd, 

multikulturális ismeretek 
  6        6 

Antiszociális magatartás, 

deviancia 
  7        7 

Asszertív és agresszív 

magatartásformák 
  4        4 

A kriminológia és a bűnözés, 

a kriminális személyiség 
  16        16 

Áldozattan   4        4 

Speciális testnevelés és 

önvédelem 

126 

80% 

(85,71%) 

E: 0,5 126 

80% 

(85,71%) 

E: 0,5 

0  0  0  252 
GY: 3 GY: 3 

Fizikai állóképesség fejlesztés 36  36        72 

Alaki szabályok 36  18        54 

Önvédelem 54  72        126 

Tanulási terület 

összóraszáma 
234 

E: 3,5 
324 

E: 4 
0  0  0  558 

GY: 3 GY: 5 

 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  

K
ö

zs
zo

lg
á

la
t 

és
 r

en
d

v
éd

el
em

 

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok 
0  0  0 + 36 

E: 0 + 1 
0  

155 

10% 

E: 4,5 
155 + 36 

GY: 0 GY: 0,5 

A Rendőrség szervezeti 

felépítése és szolgálati 

tagozódása 

    + 6    18  18 + 6 

A határrendészeti és 

közlekedési szolgálati ág 
    + 5    55  55 + 5 

Kriminalisztika     + 5    16  16 + 5 

Iparbiztonság és 

katasztrófavédelmi 

alapismeretek 

    + 5    18  18 + 5 

Tűzoltó és tűzmegelőzési 

ismeretek 
    + 5    18  18 + 5 

Büntetés-végrehajtási 

alapismeretek 
    + 5    12  12 + 5 

Tűzvédelmi és egészségügyi 

alapok 
    + 5    18  18 + 5 

 



 

Szolgálati ismeretek 0  0  0  0  

124 

10% 

(12,5%) 

E: 3,5 
124 

GY: 0,5 

Rendőri szolgálati ismeretek         30  30 

Rendőri intézkedések         70  70 

Kényszerítő eszközök         18  18 

Rendvédelmi etika, a Rendőri 

Hivatás Etikai Kódexe 
        6  6 

Jogi ismeretek – Rendészeti 

technikus 
0  0  0  

139 + 5 

0% 

E: 4 

3,86+0,14 0  139 + 5 

GY: 0 

Polgári jogi ismeretek       4 + 5    4 + 5 

Szabálysértési jogi ismeretek       80    80 

Büntetőjog általános rész       24    24 

Büntetőjog különös rész       23    23 

Büntetőeljárás-jog       8    8 

Közigazgatási ismeretek – 

Rendészeti technikus 
0  0  0  0  

62 

0% 

E: 2 
62 

GY: 0 

Közigazgatási alapismeretek         12  12 

A központi államigazgatási 

szervek 
        12  12 

A települési önkormányzatok         12  12 

A közigazgatási hatósági 

eljárás 
        26  26 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  0  0 + 36 

E: 0 + 1 
139 + 5 

E: 4 
341 

E: 10 
480 + 41 

GY: 0 GY: 0 GY: 1 



Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  
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Szakmai kommunikáció 0  0  0  0  

62 

40% 

(50%) 

E: 1 

62 
GY: 1 

A hivatalos kommunikáció 

műfaja 
        10  10 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció, panaszkezelés 
        4  4 

Utasítások, feladatok 

megfogalmazása, fogadása 
        4  4 

A kommunikáció szerepe a 

Rendőrség munkájában. A 

rendőri intézkedések 

kommunikációja 

        9  9 

A lélektan jelentősége a 

rendőri munkában 
        7  7 

Tömegkezeléssel kapcsolatos 

ismeretek 
        4  4 

Személyek meg- és 

kihallgatása 
        5  5 

Jelentés, beszámoló, 

jegyzőkönyv készítése 
        7  7 

A lakosság írásbeli és szóbeli 

tájékoztatása 
        5  5 

Adatvédelem, irat- és 

ügykezelés 
        7  7 

Digitális kommunikáció és 

gépírás 
0  0  

144 

80% 

(87,5%) 

E: 0,5 28 + 8 

80% 

(100%) 

E: 0 39 + 7 

80% 

(79,48%) 

E: 0,5 

0,26+0,23 
211 + 15 

GY: 3,5 
GY: 1 

0,78+0,22 
GY: 1 

Rendvédelmi informatikai 

alapismeretek 
        5  5 

Rendvédelmi híradástechnikai 

alapismeretek 
        12  12 

A gépelés és szövegformázás 

alapjai 
        2 + 7  2 + 7 

Hivatalos iratok szerkesztése         2  2 

E-kommunikáció         2  2 

Hangrögzítés         2  2 

Kamerák felvételeinek 

értelmezése 
        2  2 



Mobilkommunikáció a 

hivatalos érintkezésben 
        2  2 

Online ügyintézés         2  2 

Gépírás gyakorlat     144  28 + 8  8  180 + 8 

Szakmai kommunikáció 

idegen nyelven 
0  0  0  0  

62 

0% 

E: 2 
62 

GY: 0 

Rendőri intézkedéseknél 

használt udvariassági 

formulák 

        5  5 

Felvilágosítás, 

segítségnyújtás, útbaigazítás 
        12  12 

Rendőri utasítások, kérések         8  8 

Okmányellenőrzés         12  12 

Személy- és tárgyleírás         10  10 

Álláshirdetés, önéletrajz, 

állásinterjú 
        15  15 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  0  144 

E: 0,5 
28 + 8 

E: 0 
163 + 7 

E: 3,5 
335 + 15 

GY: 3.5 GY: 1  GY: 2 

 

 



 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  
S
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n
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é
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Erő és állóképesség 

fejlesztés 
0  0  

72 

100% 

E: 0 72 

100% 

E: 0 62 

100% 

E: 0 
206 

GY: 2 GY: 2 GY: 2 

Fizikai állóképesség fejlesztés     72  72    144 

Fizikai felmérés 

végrehajtására felkészítés 
        62  62 

Önvédelem 0  0  
144 

100% 

E: 0 72 

100% 

E: 0 31 

100% 

E: 0 
247 

GY: 4 GY: 2 GY: 1 

Önvédelmi technikák     144      144 

Közelharc alaptechnikák       72    72 

Intézkedéstaktika         31  31 

Lövészet 0  0  

94 + 14 

75% 

(76,59%) 

E: 1 

0,61+0,39 
45 + 27 

75% 

(80%) 

E: 1 

0,25+0,75 0 + 31 
E: 0 

139 + 72 

GY: 2 GY: 1 GY: 0+ 1 

A lőfegyverek fajtái, működési 

elvei 
    8      8 

A légfegyverek csoportosítása, 

működési elvei 
    6      6 

Lőelmélet, ballisztika     10 + 14      10 + 14 

Célzás, lehetséges célzási 

hibák 
    2      2 

A pontos lövés feltételei, 

befolyásoló tényezők, az 

irányzék beállítása 

    3      3 

Biztonsági és módszertani 

szabályok 
    4      4 

Vezényszavak és utasítások 

lőgyakorlaton 
    4      4 

A fegyver ellenőrzése     1      1 

Gyakorlati lőelőkészítő 

foglalkozás légfegyverrel 
    34  18 + 9  0 + 15  52 + 24 

Lőgyakorlat     22  27 + 18  0 + 16  49 + 34 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  0  310 + 14 

E: 1 
189 + 27 

E: 1 
93 + 31 

E: 0 
592 + 72 

GY: 8 GY: 5 GY: 3+ 1 

 

 



Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13.  

M
a

g
á

n
b

iz
to

n
sá

g
 é

s 
v

a
g

y
o

n
v
éd

el
em

 

Személy- és vagyonvédelem 0  0  0  

108 

10% 

(16,66%) 

E: 2,5 
16 

15,5+0,5 

 

10% 

(0%) 

E: 0,5 

0,5+0,01 

124 

GY: 0,5 GY: 0 

A civil vagyonvédelem alapjai       8    8 

A személy- és vagyonvédelmi 

tevékenységek 
      100    100 

Magánnyomozás         16  16 

Közösségi vagyonvédelem 0  0  0  0  

31 

10% 

(50%) 

E: 0,5 

31 
GY: 0,5 

A közterület felügyelet 

fogalma 
        5  5 

A közterület felügyelő 

jogállása és feladatai 
        10  10 

Egyéb civil rendészeti 

tevékenységek 
        16  16 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  0  0  108 

E: 2,5 
47 

E: 1 
155 

GY: 0,5 GY: 0,5 

 

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 
 

  35 35   

 

Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Közszolgálati technikus szakma Rendészeti technikus szakmairányára készült Programtantervben 

előírt óraszámoknak. 

2. A Heti óraterv minta-Technikum 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. 



ÁGAZATI ALAPOKTATÁS: 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása: 

Összehasonlítja a közszolgálat főbb ágait, területeit (közigazgatás, rendvédelem, honvédelem), 

azok jogi szabályozói és az államszervezetben elfoglalt helyük alapján. 

Kapott feladatainak végrehajtása során a hierarchikus szervezetekben elvárható módon képes 

együttműködni a szervezet tagjaival. 

Megismerve az együttélés szabályozóit, felismeri a normatív szabályokat, alapszinten átlátja 

hierarchikus rendszerüket és elkötelezi magát a szabályok betartására és betartatására. 

A közszolgálati szervezetnek az állampolgárokat közvetlenül érintő közhatalmi feladatellátása 

során alap- és konfliktushelyzetben, a tanult szociológiai és pszichológiai ismeretek 

alkalmazásával írásban és szóban kommunikál. Metakommunikációján belül testbeszédét 

verbális kommunikációjához tudatosan igazítja. 

Előnyben részesíti az asszertív kommunikációt az agresszív, deviáns, antiszociális magatartás-

formákat tanúsító személyekkel szemben. 

Vezényszóra különböző alaki mozgásformákat hajt végre egyénileg és kötelékben.  

Tudatosan tervezi fizikai állóképességének fejlesztését. 

A megismert önvédelmi fogásokkal megvédi saját testi épségét. 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményei: 

 

 

Sor-

szám 
Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

Összehasonlítja a 

közszolgálat főbb ágait 

azok jogi szabályozói és 

az államszervezetben 

elfoglalt helyük alapján. 

Alapszinten ismeri 

Magyarország 

államszervezetét, a 

főbb államhatalmi 

ágakat. 

Értékként tekint 

Magyarország 

alkotmányos és 

jogi 

berendezkedésére. 

Önállóan 

megnevezi a 

közszolgálati 

ágakat, állami 

feladatokat, 

alkotmányos 

elveket, a 

rendvédelmi 

szerveket és főbb 

feladataikat. 

Ismeri a főbb állami 

feladatokat. 

Alapszinten ismeri a 

jog alapfogalmait (jogi 

norma, jogszabály, 

jogforrás, jogszabályi 

hierarchia, jogalkotás) 

és az alkotmányos 

alapelveket. 

Azonosítja az egyes 

rendvédelmi szerveket 

és főbb feladataikat. 

Ismeri a közszolgálat 

főbb jogi szabályozóit. 



2. 

Kapott feladatainak 

végrehajtása során, a 

hierarchikus 

szervezetekre jellemző  

alá-fölérendeltségi 

szabályok szerint 

működik együtt a 

szervezet tagjaival. 

Ismeri a hierarchia 

fogalmát, céljait. 

Átlátja a hierarchikus 

szervezetek jellemző 

felépítését, a 

szolgálati érintkezés 

és a szolgálati út 

lényegi jellemzőit. 

Elkötelezett a 

szervezeti célok 

iránt. 

Felelősséget vállal 

a saját önálló, 

illetve a társakkal 

együttműködésben 

végzett 

munkájáért. 

Tisztában van az 

állam, mint 

foglalkoztató 

szolgálatellátásra 

vonatkozó speciális 

elvárásaival 

(szolgálati 

kötelezettségek, 

korlátozott jogok). 

 

Alkalmazói szinten 

ismeri az udvariassági 

szabályokat. 

Kész az 

együttműködésre 

munkatársaival, más 

állami szervekkel. 

3. 

Írásban és szóban 

kommunikál, a kialakult 

konfliktushelyzetet 

hatásosan kezeli. 

Azonosítja a 

kommunikációs 

partner érzelmi 

állapotát és az ahhoz 

társuló esetleges 

konfliktushelyzetet. 

Törekszik az 

esetleges 

kommunikációs 

zavarok feloldására. 

Felelősséget vállal 

a kijelentéseiért. 

4. 

Metakommunikációján 

belül a testbeszédét 

verbális 

kommunikációjához 

tudatosan igazítja. 

Érti a testbeszéd 

jeleit, alapszinten 

alkalmazza a 

metakommunikációs 

eszközöket. 

Figyelemmel kíséri 

a kommunikáció 

menetét, törekszik 

az eredményes 

befejezésre. 

Korrigálja a meta-

kommunikációs 

hibákat. 

Felelősséget vállal 

a nonverbális 

kommunikációjáér

t 

5. 

Indulatait kontrollálva, 

előnyben részesíti az 

asszertív 

kommunikációt. 
 

Megismeri önmagát 

és az egyes 

személyiségtípusokat 

Előítéletektől 

mentesen 

kommunikál. 

Érzelmi 

állapotának 

változásait 

felügyeli. 

Viselkedési 

jellemzőik alapján 

beazonosítja az egyes 

személyiségtípusokat. 

Önuralmát megőrzi 

a kommunikációs 

folyamatban. 

Kiáll a céljai és 

véleménye mellett. 

Alapszinten érti az 

asszertivitás 

fogalmát, 

kommunikációs 

technikáit. 

 

Korrigálja 

kommunikációs 

hibáit. 



6. 

Vezényszóra különböző 

alaki mozgásformákat 

mutat be egyénileg és 

kötelékben. 
 

Ismeri a rendvédelmi 

szerveknél elvárt 

alapvető alaki és 

tiszteletadási 

előírásokat. 

Feltétel nélkül 

elfogadja az 

utasítások alapján 

történő 

mozgásváltoztatást. 

Önállóan képes az 

alaki előírásoknak 

megfelelő 

megjelenésre és 

tiszteletadásra. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a raj és kötelék 

mozgásformákat. 

Törekszik az 

összhang létrejöttére 

és fennmaradására. 

Társaival 

együttműködve, 

utasítás alapján 

képes az 

előírásszerű 

mozgásra. 

7. 
Tudatosan tervezi és 

fejleszti fizikai 

állóképességét. 

Ismeri a fizikai 

állóképesség 

összetevőit és 

fejlesztésének 

módszereit. 

Elkötelezett és 

hajlandó fizikai 

állóképességét 

fejleszteni. 

Betartja az 

állóképessége 

fejlesztésére kapott 

utasításokat. 

Ismeri az egészséges 

életmód jellemzőit. 

Elkötelezett az 

egészséges élet-mód 

kialakítása és 

fenntartása mellett. 

Betartja az 

egészséges 

életmódra nevelő 

szabályokat 

8. 
A megismert önvédelmi 

fogásokkal megvédi 

saját testi épségét. 

Alapszinten ismeri az 

alapvető önvédelmi 

technikákat (esések, 

gurulások, dobások). 

Tudatosan 

alkalmazza 

önvédelmi 

helyzetekben a 

tanultakat. 

Utasítás alapján, 

vagy segítséggel 

végrehajtja a kért 

önvédelmi 

gyakorlatot. 

 

 



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 és második évében a Rendészeti és közszolgálati alapozó képzés 

tanulási területen javasolt évfolyamonként 1-2 projekt megvalósítása, 9. évfolyamon 3-5 fős 

tanulói csoportokban, 10. évfolyamon 2-3 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; 

• 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 Közszolgálat-ügyvitel oktatói munkaközösség munkatervének 

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: Rendészet és közszolgálati elméleti alapismeretek 

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

Az írásbeli vizsga-feladatlap összeállítása során az alábbi tudáselemekből kell kérdéseket 

összeállítani a feltüntetett értékelési súlyarány figyelembevételével: 

 

Magyarország államszervezetével és a főbb államhatalmi ágakkal, a főbb 

állami feladatokkal kapcsolatos ismeretek 

30 %  

Jogi alapfogalmakkal és az alkotmányos alapelvekkel kapcsolatos ismeretek  30%  

Rendvédelmi szervekkel és feladataikkal kapcsolatos ismeretek  30%  

Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok ismerete, valamint azok 

korlátozása a közszolgálatban.  

10%  

 

Az írásbeli vizsga feladatlapja tartalmazhat feleletválasztós, felelet kiegészítős, feleletalkotós, 

párosítási, csoportosítási, sorba rendezési feladatokat. 

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. A feladatsor megoldásával 

elérhető maximális pontszám: 100 pont. 

Az értékelés százalékos formában történik. Az értékelésnek nem kell tudáselemenként 

elkülönülnie, az írásbeli vizsga-feladatlap egyben értékelhető. Az értékelést a fenti 

táblázatban megadott súlyozás szerint kell elvégezni. 

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

legalább 51%-át elérte. 

 

Gyakorlati vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Rendészet és közszolgálat gyakorlati alapismeretek 

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása 

A. Szituációs helyzetgyakorlat: 

A vizsga fejlesztője/szervezője több alap- és konfliktushelyzetre adaptált, 

személyiségtípusokhoz rendelhető és tanult kommunikációs technikákra vonatkozó esetleírást 

állít össze (pl. különböző kommunikációs helyzetek felvázolása eltérő személyiségtípusú, 



magatartású ügyfelekkel, vagy munkahelyi kollégákkal), amelyből a vizsgázó egyet 

véletlenszerűen kiválaszt és a szituációt önállóan vagy segítő személlyel megvalósítja. 

A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben egyidejűleg a 

vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre. 

A vizsgafejlesztés során olyan esetleírásokat kell létrehozni, amelyek strukturáltan 

tartalmazzák: 

- a megoldandó problémákat; 

- a problémák megoldásához szükséges releváns információkat (pl. helyszín, napszak, 

egyéb, a feladat megoldását befolyásoló körülmény). 

- A vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket. 

B. Alaki gyakorlat: 

A vizsgázók kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az alaki mozgások 

végrehajtásának színvonalát, a gyakorlati tevékenységhez rendszeresített 

formaruha/munkaruha szabályos viselését, az egyéni ápoltságot (megjelenés, ruházat, bakancs) 

és a szakmai kommunikációt értékelendő, így különösen 

- a vigyázz, illetve pihenj állás végrehajtása, 

- állóhelyben történő fordulatok (jobbra, balra át, hátra arc), 

- kilépés az alakzatból („lépjen ki” vagy „hozzám” vezényszóra a tevékenység), 

- vizsgán történő részvétel (belépés-távozás rendje, tiszteletadás, engedélykérés). 

Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben 

végrehajtott mozgások (sorakozz, igazodj, tiszteletadás, menet, fordulatok álló helyben és 

menet közben) összhangjára is. 

C. Fizikai felmérés: 

Négy fizikai feladat (2000 m futás 15 percen belül, 20 db felülés 1 percen belül, 10 db 

fekvőtámasz, hajlított karú függés minimum 10 másodpercig) eredményes teljesítése. 

D. Önvédelmi páros gyakorlat: 

A vizsga fejlesztője/szervezője több feladatleírást állít össze (önvédelmi esési, dobási és 

gurulási technikák bemutatása egyedül vagy párban), amelyből a vizsgázó egyet 

véletlenszerűen kiválaszt és a feladatot önállóan vagy párban megvalósítja. 

A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben egyidejűleg a 

vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre. 

A vizsgafejlesztés során olyan esetleírásokat kell létrehozni, amely strukturáltan tartalmazza: 

- a bemutatandó önvédelmi szituációt és technikát; 

- a vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket, mint a 

végrehajtás szabályszerűsége, dinamikája, hatékonysága és a vizsgázó 

kommunikációja.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 80 % 



A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az egyes gyakorlati vizsgarészeket önállóan kell értékelni 0-100%-ig. A vizsgatevékenység 

értékelése értékelő lapon (100 pontos pontozólap) történik az alábbi súlyozási szempontok fi-

gyelembevételével: 

A. 
Szituációs helyzetgyakorlat asszertivitása, nyelvhelyesség és adekvát 

kommunikációs megoldások 
25% 

B. 
Alaki gyakorlat pontossága (Az értékelő lap kitér az egyéni feladat-

végrehajtáson túl a kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is.) 
25% 

C. 

Fizikai felmérés feladatelemei közül minimum három eredményes 

teljesítése (Az értékelés csak a feladat teljesítésére vagy nem 

teljesítésére vonatkozhat.) 

25% 

D. 

Önvédelmi páros gyakorlat teljesítése (Az értékelő lap kitér a 

végrehajtás szabályszerűségére, dinamikájára, hatékonyságára és a 

vizsgázó kommunikációjára.) 

25% 

 

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 OKTATÁS: 

Szakmairányok közös szakmai követelményei: 

Sor- 

szám 
Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

A megbízó által 

meghatározott tartalmú 

őrutasítás alapján az 

őrzött létesítménybe 

történő be- és kiléptetést 

a személyek 

azonosításával, 

csomagjuk és/vagy 

gépjárművek 

átvizsgálásával végzi. 

 

Ismeri a magán-

biztonsági szolgáltatások 

rövid történetét, a 

jellemző tevékenységeket 

(személy- és 

vagyonvédelem, 

magánnyomozás) főbb 

jogi szabályozóit, az 

egyes tevékenységek 

gyakorlásának főbb 

feltételeit. 

Feladatát éberen 

és kritikus 

szemléletben 

végzi. 

Írásbeli utasítások 

alapján önállóan 

jár el. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a személy be- és 

kiléptetés szabályait, a 

tevékenység végzéséhez 

alkalmazott IKT 

eszközök használatát. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a gépjármű 

átvizsgálás szabályait be-

és kilépés esetére. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a csomag-, 

szállítmány-, és 

áruellenőrzés szabályait 

be- és kiléptetés esetére 

vonatkozóan. 

2. 

Az összeköttetésre 

szolgáló és a telepített 

biztonságtechnikai 

eszközök, rendszerek 

kezelésével objektumot, 

kereskedelmi vagy 

logisztikai 

létesítményeket őriz. 

Ismeri a főbb 

objektumvédelmi 

rendszereket, a védelmi 

szinteket, a 

rádióforgalmazás 

eszközeit és szabályait. 

A lehetséges 

riasztási 

eseményeket éber 

és kritikus 

módon figyeli. 

Az eszközök 

adatait 

folyamatosan 

frissíti. 

Írás- és szóbeli 

utasítások alapján 

önállóan látja el 

feladatát. 

Ismeri a kulcs-

nyilvántartás szerepét, a 

kiadás- és visszavételezés 

jellemzőit, a kulcs 

felvételi-jogosultság 

vizsgálatára vonatkozó 

szakmai szabályokat. 

Részrehajlás-

mentes 

feladatvégzés az 

utasítások 

szerint. 

Utasítások, 

előírások alapján 

önállóan végzi a 

feladatot. 



Ismeri a mechanikus és 

elektronikus védelmi esz-

közöket. 

A megbízó 

utasításai szerint 

éberen, 

folyamatos körül-

tekintéssel látja 

el munkáját. 

Feladatát önállóan 

végzi. 

3. 

Belső és közterületi 

járőrszolgálatot lát el, 

valamint 

helyszínellenőrzést végez 

a riasztásra kivonuló 

szolgálat tagjaként. 

Ismeri a járőrszolgálat 

ellátására vonatkozó jogi 

és szakmai szabályokat. 

Ismeri a 

helyszínbiztosítási 

elvárásokat. 

Szolgálatát 

alaposan és 

határozottan látja 

el, társaitól is 

precíz 

munkavégzést 

vár el. 

Írás- és szóbeli 

utasítások alapján 

önállóan látja el 

feladatát. 

Ismeri a szolgálat 

ellátásnak szabályait 

(szolgálat átadása és 

átvétele, információk 

rögzítése a szolgálati 

dokumentumokban, 

szolgálati érintkezés 

szabályai, szolgálat 

ellátására vonatkozó alaki 

szabályok.) 

A szolgálat 

átadása és 

átvétele precízen 

és szabályosan 

dokumentáltan 

történik. 

Szolgálati 

elöljáróival és 

társaival 

tisztelettel 

kommunikál. 

Szolgálatát 

kulturáltan, az 

alaki 

előírásoknak 

megfelelően látja 

el. 

Őrutasítás alapján 

önállóan végzett 

tevékenység. 

Tisztában van a megbízó 

és a foglalkoztató 

fogalmával, a megbízás 

és a munkaszerződés, 

hivatásos szolgálati 

viszony főbb 

jellemzőivel, a 

munkavégzésre 

vonatkozó munka-, 

baleset- és 

környezetvédelmi 

szabályokkal. 

Tiszteletben 

tartja és elfogadja 

a feladatellátásra 

vonatkozó 

elvárásokat, 

szabályokat. A 

hierarchikus 

szervezeti 

kultúrára 

értékként tekint. 

Betartja a 

szolgálatellátásra, 

munka- és 

balesetvédelemre, 

eszközhasználatra 

vonatkozó 

szabályokat. 

Ismeri a tűzvédelmi és 

tűzmegelőzési 

szabályokat, a tűzoltó 

készülék használatát. 

  

4. Pénz- és értékszállítást 

végez, szállítmányt kísér. 

Ismeri és alkalmazza a 

pénz- és értékszállításra 

vonatkozó biztonsági 

követelményeket. 

Precizitás, 

kritikus 

szemlélet, 

éberség a 

munkavégzés 

során. Nagyfokú 

Felelősséget vállal 

a saját önálló, 

illetve a társakkal 

együttműködésben 

végzett 

munkájáért. 



együttműködés a 

végrehajtásban 

résztvevők 

között. 

 

5. 

Rendezvények 

(kulturális, sport, egyéb 

tömegrendezvények) 

biztosítását végzi, 

eltávolítja a rendezvényt 

akadályozó, zavaró 

személyeket. 

Ismeri a rendezvény 

szervezésének, 

engedélyezésének főbb 

szabályait, a szervezők és 

résztvevők főbb jogait és 

kötelességeit. 

Pártatlan és 

szabályos 

munkavégzés a 

rend 

fenntartásának 

érdekében. 

Betartja és be-

tartatja a bizton-

sági 

rendszabályokat. 

6. 

A hatóság egyidejű 

értesítése mellett a 

bűncselekmény vagy 

szabálysértés elkövetésén 

tetten ért személyt 

elfogja, a hatóság 

kiérkezéséig visszatartja 

és a bűncselekmény vagy 

szabálysértés 

elkövetéséhez használt, 

az elkövető birtokában 

lévő támadásra alkalmas 

eszközt elveszi. 

Ismeri a közigazgatási 

hatósági és szabálysértési 

eljárások alapvető 

szabályait (hatásköri és 

illetékességi szabályok, 

vétkesség és társadalomra 

veszélyesség, ügyfél és 

hatóság fogalma, főbb 

eljárási cselekmények és 

meghozható határozatok, 

szabálysértési és 

közigazgatási ügyekben). 

Elkötelezett a 

biztonság 

fenntartása és 

megőrzése iránt. 

Beavatkozási 

helyzetben 

önállóan jár el a 

hatósági szervek-

kel 

együttműködésben. 

Ismeri a legjellemzőbb 

szabálysértési 

(köznyugalom és tulajdon 

elleni, közlekedési és 

közterületre vonatkozó 

tényállások) és büntető 

tényállásokat (korrupciós, 

hivatali, köznyugalom 

elleni, vagyon elleni és 

vagyon elleni erőszakos 

cselekmények, élet-és 

testi épség elleni 

cselekmények, emberi 

szabadság és méltóság 

elleni, valamint hivatalos 

és közfeladatot ellátó 

személyek elleni 

cselekmények). Tisztában 

van a közveszély 

fogalmával és a 

közveszély helyszínének 

fogalmával. 

  

Ismeri a főbb polgári jogi 

fogalmakat (tulajdon, a 

birtok, a birtokvédelem 

és a jogos önhatalom. 

Kész a tetten ért 

személy ellen 

szabályosan 

fellépni. 

Felelősséget vállal 

a meghozott 

döntéseiért. 

Ismeri a büntetőeljárás 

alapvető szabályait, az 

eljáró hatóságokat, az 

  



eljárásban érintett 

személyeket. 

Felismeri a jogos védelmi 

és a végszükség 

helyzetet. 

Kész saját vagy 

mások 

védelmében 

kényszerítő testi 

erő vagy 

kényszerítő 

eszköz 

használatával 

fellépni. 

A jogos védelmi 

helyzet felisme-

rése esetén dönt a 

szükséges és 

arányos mérvű 

beavatkozásról, 

fellépésről. 

Ismeri a jogtalan támadás 

elhárítására használt esz-

közök (gumibot, vegyi 

eszköz, lőfegyver) 

biztonságos használati 

módját, a kényszerítő 

testi erő alkalmazásának 

módját, és az azok 

alkalmazására vonatkozó 

jogszabályi és szakmai, 

taktikai előírásokat. 

Elkötelezett a 

támadás 

elhárítása során a 

fokozatosság, 

eredményesség, 

szükségesség és 

arányosság 

elveinek 

betartásában. Az 

élet- és testi 

épség védelmét 

szem előtt tartja 

az intézkedés 

során. 

Felelősen betartja a 

támadáselhárító 

vagy kényszerítő 

eszközök 

használatára 

vonatkozó 

biztonsági és 

szakmai 

előírásokat. 

Ismeri a hatékony 

önvédelmi közelharc 

elemeit, technikáit, az 

emberi test sérülékeny 

pontjait. 

  

7. 

Irodatechnikai, 

információs és 

kommunikációs 

eszközöket, 

berendezéseket kezel, 

használ, adatrögzítést 

végez. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a hivatalos 

kommunikáció műfaji 

jellemzőit. 

Precízen, 

igényesen végzi 

dokumentációs 

tevékenységét. 

Feladatait önállóan 

végzi. 

Ismeri az alapvető 

szerkesztési, 

adatnyilvántartási 

felületek felhasználói 

funkcióit, lehetőségeit. 

  

Azonosítja a különböző 

tevékenységekhez 

köthető 

nyomtatványsablonokat 

és tudja tartalmi 

egységeit értelmezni. 

Precízen, 

igényesen végzi 

dokumentációs 

tevékenységét. 

Feladatait önállóan 

végzi. 

8. 

A feladatkörében megtett 

intézkedésekről 

elöljárójának vagy 

felettesének írásbeli 

jelentést készít vagy 

szóban jelent a szervezeti 

előírások szerint. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a jelentés, 

jegyzőkönyv, feljegyzés 

fő tartalmi 

követelményeire 

vonatkozó szakmai 

elvárásokat. 

Szakmai 

igényességre, 

szakszerűségre, 

pontosságra 

törekszik 

feladatellátása 

során. 

A munkakörének 

megfelelő 

dokumentációt 

önállóan vezeti. 



Ismeri a hierarchikus 

szervezet hivatalos 

írásbeli és szóbeli 

kommunikációjára 

vonatkozó szabályokat, 

elvárásokat, a szakmai 

nyelv kifejezéseit. 

  

9. 

Tájékoztatja az 

ügyfeleket az általa 

végzendő intézkedés 

indokáról, a 

felhatalmazásáról, az 

intézkedés elleni 

panaszkezelési eljárásról. 

Ismeri az ügyfelek és 

állampolgárok 

tájékoztatására vonatkozó 

jogszabályi kötelezettség 

tartalmát. Ismeri az 

ügyfelekkel történő 

kommunikációs 

szabályokat (köszönési és 

udvariassági szabályok, 

hivatalos nyelvezet). 

Megegyezésre 

törekedve 

határozottan 

kommunikál. 

Feladatát önállóan 

végzi. 

10. 
Elsősegélyt nyújt és 

újraélesztést végez 

szükség esetén. 

Ismeri az 

elsősegélynyújtás 

eszközeit és használatuk 

módját. 

Kész az élet 

mentésére és testi 

épség védelmére. 

Önállóan képes az 

elsősegélynyújtásra 

vagy 

újraélesztésre. 

Ismeri az újraélesztési 

technikákat és 

módszertant. 

  

 

Szakmairányok szakmai követelményei 

Rendészeti technikus szakmairány szakmai követelményei: 

Sor-

szám 
Készségek, képességek Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

Megbízási szerződésben 

foglaltak alapján a 

megbízó utasítása szerint, 

de a személyiségi jogokra 

vonatkozó, az adat-

védelemre és 

információszabadságra 

vonatkozó szabályok 

betartásával jogi vagy 

természetes személyről, 

tárgyról információt 

szerez be, kutatást végez, 

adatokat összesít és 

írásbeli jelentésben a 

megbízónak átadja. 

Ismeri a személyiségi 

jogok védelmére 

vonatkozó szabályokat. 

A rábízott 

adatokat, 

információkat 

bizalmasan kezeli, 

melyért 

felelősséget is 

vállal. 

Egyéni 

feladatmegoldás 

esetén önállóan 

végzi munkáját. 

Ismeri a személyes, a 

különleges, és a 

közérdekű adatok 

fogalmát, az adatkezelés 

célhoz kötöttségét. 

Munkáját 

precízen, 

fegyelmezetten 

végzi el a megbízó 

érdekeinek 

figyelembe-

vételével, de a 

törvényesség 

keretein belül. 

Csapatmunka 

esetén a vezető 

irányítása mellett, 

együttműködve a 

társakkal hozza 

meg döntéseit. 



Ismeri az állami, 

szolgálati, magán és 

üzleti titok 

megkülönböztető 

jellemzőit. 

Az információ-

szerzésben kitartó 

és kreatív. 

 

Felhasználói szinten 

ismeri az adat-rögzítésre 

alkalmas eszközöket. 

 

 

2. 

A közterületek 

rendeltetésszerű 

használatnak felügyelete 

körében ellenőrzi a 

közterületen 

tevékenységet végzők (pl. 

árusok, zenészek, 

vendéglátók, 

plakátragasztók) 

engedélyét. 

Ismeri a közterület, 

magánterület fogalmát, a 

közterület felügyeletre és 

a közterület felügyelő 

feladatkörére és 

intézkedési 

jogosultságaira 

vonatkozó szabályokat. 

A közterület 

rendjének 

fenntartását tartja 

szem előtt. 

Betartja és 

betartatja a 

közösségi 

együttélés 

szabályait. 

3. 

Hatósági jogkörében 

eljárva a közterületen 

vagy jogszabályban 

meghatározott más 

területen (erdő, mező, 

természetvédelmi terület, 

szőlő, tó) elkövetett 

szabálytalankodóval 

szemben figyelmeztetést 

alkalmaz, helyszíni 

bírságot szab ki, 

feljelentést tesz vagy 

egyéb intézkedést 

foganatosít szükség esetén 

egy tanult idegen nyelven 

is a szabálytalanság 

megszüntetése érdekében. 

Esetleírás vagy 

tanulmány alapján 

felismeri az elkövetett 

szabálytalanságot. 

Kezdeményezően 

lép fel a rend 

fenntartása 

érdekében. 

A jogsértő 

cselekményeket 

önállóan felismeri, 

megelőzi, 

megszakítja, 

jogszerűen és 

szakszerűen 

intézkedik. 

Ismeri a közigazgatási 

alapfogalmakat 

(központi és területi 

igazgatás, közigazgatás 

felépítése), a hatósági és 

szabálysértési eljárások 

alapvető szabályait 

(hatásköri és 

illetékességi szabályok, 

vétkesség és 

társadalomra 

veszélyesség, ügyfél és 

hatóság fogalma, főbb 

eljárási cselekmények és 

meghozható határozatok, 

szabálysértési és 

közigazgatási ügyekben, 

jogorvoslat). 

Törekszik a 

kommunikációs 

zavar elhárítására. 

 

Ismeri a legjellemzőbb 

szabálysértési 

(köznyugalom és 

tulajdon elleni, 

közlekedési és 

köztisztasági, 

állatvédelmi tényállások) 

A rendelkezésre 

álló információk 

alapján az 

optimális döntést 

hozza meg. 

 



és büntető tényállásokat 

(korrupciós, hivatali, 

köznyugalom elleni, 

vagyon elleni és vagyon 

elleni erőszakos 

cselekmények, élet-és 

testi épség elleni 

cselekmények, emberi 

szabadság és méltóság 

elleni, valamint hivatalos 

és közfeladatot ellátó 

személyek elleni 

cselekmények). 

4. 

Tevékenysége 

végzése során a 

rendvédelmi 

szervekkel 

együttműködik. 

Ismeri a rendvédelmi 

szervek (rendőrség, 

katasztrófavédelem, 

büntetés-végrehajtás), 

más 

rendészeti jogkörrel 

ellátott társszervek 

(természetvédelmi, 

mezőőri, erdészeti, 

vadgazdálkodási, 

halászati, hegyközségi 

önkormányzatok és 

feljogosított 

személyzetük) 

feladatait, hatáskörét. 

  

Tisztában van a 

rendőri intézkedés és a 

szolgálati fellépés 

alapkövetelményeivel. 

  



A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Szakmairány megnevezése: Rendészeti technikus 

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: Rendészeti technikus elméleti ismeretek 

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása 

A központi interaktív vizsga két részből áll. 

Az első vizsgarész (1. feladatsor) a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi 

tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmaz: 

- az egyes magánbiztonsági tevékenységek és azok körében ellátandó feladatok, főbb jogi 

szabályozók 

- védelem fogalma, szintjei, főbb rendszermegoldások 

- helyszínbiztosítás 

- szolgálat ellátás szabályai 

- hivatásos szolgálati jogviszony, megbízás, munkaviszony 

- a munkavégzésre vonatkozó munka-, baleset- és környezetvédelmi szabályok 

- tűzvédelmi és tűzmegelőzési szabályok 

- legismertebb szabálysértési és büntető tényállások, jogos védelem és végszükség fogalma 

- polgári jog alapfogalmai 

- büntető eljárás alapvető szabályai 

- az emberi test sérülékeny pontjai, az elsősegélynyújtás és újraélesztés technikái 

A második vizsgarész (2. feladatsor) a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi 

tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmaz: 

- közterület, magánterület fogalma, a közterület felügyelet, a közterület felügyelő feladatköre 

és intézkedései, a közveszély és közveszély helyszíne 

- szabálysértési és közigazgatási eljárás alapvető szabályai (hatáskör, illetékesség, alapelvek, 

résztvevő személyek, bizonyítás, határozat, jogorvoslat, ellenőrzés) 

- a rendőrség szervezeti tagozódása, főbb rendvédelmi feladatai 

- a katasztrófavédelem szervezete és feladatai, katasztrófavédelmi intézkedések, tűzvédelem 

alapjai, tűzmegelőzés szabályai 

- a rendőri szolgálati ismeretek és a rendőri intézkedéssel kapcsolatos ismeretek 

- adatvédelem, információszabadság és személyiségi jogok 

- a büntetés-végrehajtásra vonatkozó alapvető ismeretek 



A feladatsorok minden tudáselemből legalább 1 feladatot tartalmaznak, a feladatok darabszáma 

nem haladhatja meg a vizsgarészenkénti 15 feladatot, de el kell érnie a 11-t. A feladatokon belül 

több kérdés is feltehető. 

Az 1. feladatsor megoldását követően azonnal kezdődik a 2. feladatsor, köztük szünetet nem 

kell biztosítani. 

Az írásbeli vizsgatevékenység a tanulási eredmények mérése érdekében a fenti tudáselemekből 

összeállított feladatokat tartalmaz a feltüntetett értékelési súlyarány figyelembevételével: 

Az interaktív vizsga feladatlapja tartalmazhat feleletválasztós, feleletkiegészítős, párosítási, 

csoportosítási, sorba rendezési feladatokat. Emellett a második vizsgarész feladatsora 

tartalmazzon 1 darab, legalább a vizsgarészben kapható pontszám 30%-át kitevő komplex, azaz 

több tanulási eredmény elemet átfogó, többkérdéses, összefüggéseket feltáró, rendszerező, 

szövegelemzést vagy ábraértelmezést is igénylő feladatot. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: feladatsoronként 45 perc, 

összesen 90 perc. 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 25 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A vizsgarészenkénti 11-15, összesen 22-30 feladat értékelése pontszámokkal történik. Összesen 

a vizsgatevékenység két vizsgarészén 100 pont érhető el. 

A második vizsgarészben kötelező komplex feladat pontértéke legalább a vizsgarészben adható 

pontszámok 30%-át tegye ki. 

A vizsgarészek feladatlapjainak eredményét 50%-50% súllyal kell figyelembe venni a Köz-

ponti interaktív vizsga eredményében. A vizsgatevékenység akkor megfelelő, ha mindkét 

vizsgarészben (feladatsor) külön-külön eléri a kapható pontszám legalább 40%-át a vizsgázó.  

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

40 %-át elérte. 

Projektfeladat 

A vizsgatevékenység megnevezése: Rendészeti technikus gyakorlati ismeretek 

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása 

A) Portfólió 

A vizsgázó által összeállított portfólió elfogadható tartalma: 

Kötelező elemként: 

- Lőgyakorlat dokumentációja (lőlapok) önreflexióval 

Továbbá minimum kettő egyéb elem az alábbiakból: 

- B1, B2 vagy C1 típusú államilag elismert komplex nyelvvizsga bizonyítvány; vagy rendészeti 

szaknyelvi nyelvvizsga; 



- „B” kategóriás gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély 

- egyéb szakmai, sport vagy tanulmányi elismerések, díjak, jutalmak; 

- a tanulmányai alatt készült, olyan szakmai tartalmú produktum, elért siker, melyet a tanuló 

saját fejlődése szempontjából értékesnek ítél meg; 

- a tanuló által megírt önreflexiós beszámoló, amely a tanuló önvédelmi, közelharc, 

intézkedéstaktikai kompetenciának a fejlődését dokumentálja (testnevelő tanár vagy edző 

aláírásával ellátva); 

- egyéb, a közszolgálati alapkompetenciák kialakulását, fejlesztését segítő tevékenységekről 

szóló igazolás (pl. polgárőri szolgálat, társadalmi felelősségvállalást erősítő önkéntes 

tevékenység – közösségi szolgálat, tartalékos katonai szolgálat stb.). 

A tanuló mindegyik kiválasztott portfolióelemhez önreflexiót ad, hogy miért volt számára 

fontos vagy nagy kihívás, illetve mit tanult szakmailag, emberileg az adott elem megszerzése 

során. 

A portfóliót a vizsgázó legfeljebb 10 percben bemutatja a vizsgabizottságnak. 

Az értékelési célból összeállított portfólió olyan dokumentumok (papír alapú vagy digitális 

formátumú anyagok) gyűjteménye, amelyek rálátást engednek a tanulónak a rendészet és köz-

szolgálat területen szerzett tudására, jártasságára, hozzáállására. 

Dokumentálása a szakmai oktatást végző intézményben kiállított Igazoló lappal és a hozzá 

csatolt portfólió elemekkel történik. Az Igazoló lapra felvezetésre kerülnek az alábbi adatok: 

I. rész: Vizsgázó neve, születési ideje, anyja neve, a szakmai oktatást végző intézmény neve, a 

segítő neve, a portfólió leadásának és az igazolólap kitöltésének dátuma. 

II. rész: A portfólió dokumentumainak tételes felsorolása a keletkezésük dátumával. 

III. rész: A portfóliót hitelesítő segítő aláírása. 

A portfólió a vizsgázó teljes oktatási időszakát átölelheti. 

B) Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat 

A szituációs gyakorlati feladat végrehajtása szituációs környezetben (szituációs szakkabinet 

vagy szituációs utca) történik. 

A vizsga fejlesztője/szervezője több, a tanulási eredményekben leírt tevékenységek 

valamelyikét megjelenítő szituációt tartalmazó esetleírást állít össze, amelyből a vizsgázó egyet 

véletlenszerűen kiválaszt és a megoldás során gyakorlatban mutatja be az esetleírásban 

meghatározott, az eset megoldásához szükséges intézkedés végrehajtását. 

A vizsgázó ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz 

eleget számítógépen az adekvát dokumentumban, illetve szóban/telefonon jelent a 

szolgálatvezetőnek. 

Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők által támogatott feladat-végrehajtás történik. 

A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben egyidejűleg a 

vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre. Minden tanulási eredményben 

leírt tevékenységet legalább egy esetleírásban szükséges szerepeltetnie a vizsgaszervezőnek. 

Egy esetleírásban több tanulási eredményben leírt tevékenység is megjelenítésre kerülhet. 



1-5 esetleírás tartalmazzon olyan szituációs helyzetet, amelyben a tanulási eredményekben leírt 

tevékenységek megjelenítése részben vagy egészben idegen nyelven történő intézkedés 

végrehajtásának bemutatásán keresztül történik. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc szituációs feladat-

végrehajtás, 10 perc szituációs feladathoz kötődő szakmai kikérdezés, majd 60 perc 

dokumentálás. Összesen 90 perc. 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 75 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az A) és B) vizsgarész külön kerül értékelésre. A teljes vizsgatevékenységen belül az A) 

Portfólió 20%-os és a B) Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat feladat 80%-os súllyal 

kerül beszámításra. 

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

legalább 40%-át elérte és ezen belül a portfólió és a szakmai kikérdezésben nyújtott 

teljesítménye külön-külön önállóan is eléri a portfólióra és a szakmai kikérdezésre kapható 

pontok 40%-át. 

Az A) Portfólió értékelése során szempontként kell figyelembe venni a minimum három 

dokumentum meglétét. Abban az esetben, ha hiányzik az elvártak közül egy is, akkor a 

teljesítmény 0%-osra értékelendő. 

A benyújtott portfólió értékelése során a formai igényességre és a tartalom szakmaiságára, azok 

mértékétől függően maximum 90% adható. 

Maximum 10%-ig értékelhető a három minimálisan benyújtandó elemen túl becsatolt 

dokumentumok együttes darabszáma, elemenként 1%-al számolva. 

A portfóliót bíráló az alábbi értékelési szempontokon keresztül vizsgálja azt, hogy milyen 

mértékű a szakmai oktatás során végzett tevékenységek bemutatásának mélysége, szakmaisága, 

milyen mértékű a tanuló saját munkájával kapcsolatos igényessége, önreflexiói alapján 

önértékelése: 

1. Mennyire tükrözi a benyújtott portfólió az elvárt közszolgálati alapkompetenciákat? 

2. A kiválasztott dokumentumok minősége (alaposság, szakmai hitelesség, pontosság, 

esztétikum). 

3. Az önreflexió mélysége, összetettsége, a korosztálytól elvárható megfogalmazása. 

4. Hivatkozások, forráshelyek megjelenítése (relevancia esetén). 

A portfólió akkor fogadható el, ha a fenti szempontok szerint a vizsgaszervező által 

kidolgozandó részletes értékelési szempontrendszer alapján legalább 40%-osra értékelhető. 

A B) Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat feladat értékeléséhez a vizsgaszervezőnek 

részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével: 

- A szituációs feladat végrehajtása 45% 

(Ezen belül értékelési szempont  

- a feladat eredményes végrehajtása,  

- végrehajtásának szakszerűsége és jogszerűsége, 



- a releváns eszközök kiválasztása és használata, 

- a vizsgázó magyar és/vagy idegen nyelvi kommunikációja, 

metakommunikációja, kommunikációjának udvariassága és asszertivitása.) 

- Dokumentáció minősége 25% 

- Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint 30% 

A szituációban mérni kell a vizsgázó tanulási eredményekben meghatározott szabálysértési és 

büntetőjogi, kommunikációs, támadás-elhárításra és helyes eszközhasználatra vonatkozó 

ismeretei gyakorlatban történő alkalmazásának készségét és felkészültségét, továbbá a 

szolgálatteljesítés írásbeli dokumentálása vagy a szóbeli jelentéstétel minőségét. Ezeken belül 

értékelési szempont a feladat végrehajtásának szakszerűsége, a vizsgázó személyes, társas és 

módszer kompetenciái. 

A részletes, esetleírásonként elkészítendő 100 pontos értékelőlap tartalmazza az egyes érté-

kelési szempontok részletes súlyozását, a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit és a 

kérdésekre adható pontértékeket is. Amennyiben a szituációs gyakorlati feladat végrehajtása 

során valamely előre megfogalmazott kérdésre gyakorlatban jó választ adott a vizsgázó, akkor 

a kérdést nem kell feltenni, az adott pontérték jóváírható. 

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

40%-át elérte. 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

Az interaktív vizsga során biztosítani kell a számítógépes környezet folyamatos 

működőképességét rendszergazda segítségével. 

A projektfeladat szituációinak végrehajtásához a feladattól függő létszámú, a szituációkat 

élethűen eljátszani képes, idegen nyelven is kommunikálni tudó jelző személy szükséges. A 

szituációs feladathoz minimálisan biztosítandó jelzők száma kettő fő. 

A szituációhoz kötődő dokumentáció elkészítésének helyszínén a számítógépi rendszer 

folyamatos működését biztosító személy szükséges. 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

Számítógépterem a vizsgacsoport létszámának megfelelő gépszámmal, interneteléréssel. 

Szituációs helyszín (taktikai ház vagy szituációs kabinet vagy szituációs utca, tér). 

A szituációkhoz szükséges szolgálati felszerelések, eszközök, anyagok, melyeket a 

vizsgaszervező a szituációs gyakorlati vizsgafeladatok élethű végrehajtása érdekében a 

vizsgázó és a szituációt megjelenítő jelzők számára a képzéshez előírt felszerelések közül 

biztosít. 

Számítógép, nyomtató, telefon. 

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

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapozó vizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: 15% 



A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: 

Az interaktív vizsgán segédeszköz nem használható. 

A szituációs gyakorlati feladathoz a vizsgázó a jegyzeteléshez, adatrögzítéshez saját íróeszközt 

és a vizsgaszervező által biztosított papírlapokat használhat, egyéb segédeszközt nem. 

A szituációs gyakorlati feladathoz kötődő számítógépes dokumentálás során szoftveres segéd-

lehetőségek a vizsgázó által használhatóak, de egyéb segédeszköz nem. 

A szituációs vizsgarészhez kötődő szakmai kérdések megválaszolásához segédeszköz nem 

használható. 

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 


