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Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása 
 

Az iskola neve: 

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola  

Az iskola rövid neve:    Pannon Oktatási Központ Gimnázium 

Az intézmény székhelye:  2400 Dunaújváros, Pannon kert 1. 

Az intézmény működésének törvényi feltétele:  az Alapító Okirat (Kivonat) 

 

Az intézmény igazgatója:  Borgulya Zoltán 

Telefon:           25 / 431-890 

Fax:               25 / 431-890 

e-mail:     info@pok.suli.hu 

honlap:    www.pok.suli.hu 

 

Az intézmény tagintézményei: 

1) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Szegedi Tagintézménye, 6701 Szeged, Mars tér 13. 

2) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Soproni Tagintézménye, 9407 Sopron, Pesti Barnabás u. 25. 

3) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Váci 

Tagintézménye, 2600 Vác, Köztársaság út 62-64. 

4 Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Márianosztrai Tagintézménye, 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1. 

5) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Nagyfai Tagintézménye, 6750 Algyő, Nagyfa Pf.: 4. 

6) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Solti 

Tagintézménye, 6320 Állampuszta- Solti telephelye 

7) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Hartai 

Tagintézménye, 6320 Állampuszta- Hartai telephelye 

8) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Sátoraljaújhelyi Tagintézménye, 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35. 

9) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Tököli Tagintézménye, 2316 Tököl, Ráckevei u. 2-6. 

mailto:info@pok.suli.hu
http://www.pok.suli.hu/
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10) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Sándorházai Tagintézménye, 2407 Dunaújváros-Pálhalma-Sándorházai telephelye 

11) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Bernátkúti Tagintézménye, 2407 Dunaújváros-Pálhalma-Bernátkúti telephelye 

12) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Mélykúti Tagintézménye, 2407 Dunaújváros-Pálhalma-Mélykúti telephelye 

13) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Szirmabesenyői Tagintézménye, 3711 Szirmabesenyő, Miskolci u. 3. 

14) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Miskolci Tagintézménye, 3525 Miskolc, Fazekas u. 4. 

15) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Kalocsai BV Tagintézménye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 26. 

16) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Budapest Kozma utcai Tagintézménye, 1108 Budapest, Kozma u. 13. 

17) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Kiskunfélegyházi Tagintézménye, 6100 Kiskunfélegyháza, Móra tér 9. 

18) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Budapest Venyige utcai Tagintézménye, 1108 Budapest, Venyige u. 1. 

19) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Kecskeméti Tagintézménye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. 

20) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Szolnoki Tagintézménye, 5000 Szolnok, Jubileum tér 1/a 

21) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Szigethalmi Tagintézménye, 2315 Szigethalom, Sport u. 4. 

22) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Budapest Károly körúti Tagintézménye, 1075 Budapest, Károly krt. 3/a. 

23) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Kaposvári Tagintézménye, 7400 Kaposvár, Cukorgyár köz 8.  

24) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Kalocsai KKK Tagintézménye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4., 36-38. 

25) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Bajai 

Tagintézménye, 6500 Baja, Bezerédj u. 4/a. 

26) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Kiskunhalas IOKK Tagintézménye, 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1. 
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27) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Székesfehérvári AMK Tagintézménye, 8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3. 

28) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Békéscsaba Széchenyi utcai Tagintézménye, 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 

29) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Siófoki Tagintézménye, 8600 Siófok, Petőfi sétány 1. 

30) Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Kiskunhalas BV Tagintézménye, 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75. 

 

Az intézmény telephelyei: 

1) 6701 Szeged, Mars tér 13.    (Szegedi Fegyház és Börtön) 

2) 9407 Sopron, Pesti Barnabás u. 25.  (Sopronkőhidai Fegyház és Börtön) 

3) 2600 Vác, Köztársaság út 62-64.  (Váci Fegyház és Börtön) 

4) 2629 Márianosztra, Pálosok tere 1.  (Márianosztrai Fegyház és Börtön) 

5) 6750 Algyő, Nagyfa Pf.: 4.   (Szegedi Fegyház és Börtön III. objektum) 

6) 6320 Állampuszta- Solti telephelye  (Állampusztai Országos B.V. Intézet) 

7) 6320 Állampuszta- Hartai telephelye  (Állampusztai Országos B.V. Intézet) 

8) 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.  (Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön) 

9) 2316 Tököl, Ráckevei u. 2-6.  (Fiatalkorúak B.V. Intézete) 

10) 2407 Dunaújváros-Pálhalma-Sándorházai telephelye (Pálhalmai Országos B.V. Intézet - 

Sándorháza) 

11) 2407 Dunaújváros-Pálhalma-Bernátkúti telephelye 

(Pálhalmai Országos B.V. Intézet - Bernátkút) 

12) 2407 Dunaújváros-Pálhalma-Mélykúti telephelye 

(Pálhalmai Országos B.V. Intézet - Mélykút) 

13) 3711 Szirmabesenyő, Miskolci u. 3. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 

Intézet) 

14) 3525 Miskolc, Fazekas u. 4. 

(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet) 

15) 6300 Kalocsa, Szent István király út 26.  (Kalocsai Fegyház és Börtön) 
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16) 1108 Budapest, Kozma u. 13.  (Budapesti Fegyház és Börtön) 

17) 6100 Kiskunfélegyháza, Móra tér 9. 

(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Kiskunfélegyházi Tagintézménye) 

18) 1108 Budapest, Venyige u. 1. (Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet) 

19) 2400 Dunaújváros, Délivárosi út 5.    (Tanműhely) 

20) 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.  

(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Kecskeméti Tagintézménye) 

21) 5000 Szolnok, Jubileum tér 1/a  

(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Szolnoki Tagintézménye) 

22) 2315 Szigethalom, Sport u. 4.  

(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Szigethalmi Tagintézménye) 

23) 1075 Budapest, Károly krt. 3/a  

(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Budapest Károly körúti Tagintézménye) 

24) 7400 Kaposvár, Cukorgyár köz 8. 

(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Kaposvári Tagintézménye) 

25) 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4., 36-38. 

(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Kalocsai KKK Tagintézménye) 

26) 6500 Baja, Bezerédj u. 4/a. 

(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Bajai 

Tagintézménye) 

27) 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1. 

(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Kiskunhalas IOKK Tagintézménye) 

28) 8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3. 
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(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Székesfehérvári AMK Tagintézménye) 

29) 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 

(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola 

Békéscsaba Széchenyi utcai Tagintézménye) 

30) 8600 Siófok, Petőfi sétány 1. 

(Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Siófoki 

Tagintézménye) 

31) 6400 Kiskunhalas, Szegedi út 75. 

(Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet) 

------------------------------------------------------------------- 

Az intézmény OM azonosító száma: 200290 

Az intézmény adószáma: 1838997-1-07 

Az intézmény alapításának éve: 2003. 

Az intézmény alapítója:  Humán-Pszicho 2002 Közhasznú Társaság 

Az intézmény fenntartója:  Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit  

    Korlátolt Felelősségű Társaság 

A fenntartó székhelye:  2421 Nagyvenyim, Határvölgyi utca 39. 

A fenntartó telephelye:  2400 Dunaújváros, Pannon kert 1. 

A fenntartó adószáma:  21463787-1-07 

Az intézmény jogállása:  jogi személy 

 

Az intézmény felügyelete: 

- A szakmai és törvényességi felügyeletet a fenntartó,  

- A fenntartó tevékenység törvényességi felügyeletét a székhely és a telephelyek 

vonatkozásában a területileg illetékes kormányhivatalok, illetve azok járási hivatalai látják el. 

-   Hatósági felügyelet és ellenőrzés: Oktatási Hivatal 

 

Az intézmény típusa: Többcélú intézmény: közös igazgatású köznevelési intézmény 

Alapfeladata (Nkt. 4. § 1.) 
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 általános iskolai nevelés-oktatás - felnőttoktatás esti munkarend szerint  

 gimnáziumi nevelés-oktatás - nappali rendszerű iskolai oktatás 

 gimnáziumi nevelés-oktatás - felnőttoktatás esti munkarend szerint 

 szakgimnáziumi nevelés-oktatás - felnőttoktatás esti munkarend szerint 

 szakközépiskolai nevelés-oktatás - felnőttoktatás esti munkarend szerint 

 felnőttoktatás, 

 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása 

   Ellátható fogyatékosság típusa: A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi fogyatékos, látássérült, hallássérült, enyhén vagy középsúlyosan értelmi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (kevert 

specifikus tanulási zavarral vagy hiperaktivitással és figyelemzavarral) küzdő tanulók. 

 

Alapfeladatokon kívüli tevékenység: 

 iskolarendszeren kívüli képzés / felnőttképzés – a szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései 

alapján megvalósuló képzés, továbbá az alábbi jogszabályok által nem szabályozott további 

képzések / továbbképzések. 

 szakmai vizsgáztatás – a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet szerint 

Az intézmény működési területe: országos 

Az intézmény munkarendje:  nappali rendszerű iskolai oktatás 

    felnőttoktatás esti munkarend szerint 

Az intézményi feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan: 

A fenntartó által az intézmény kezelésébe adott ingó és ingatlan vagyontárgyak, a vagyoni 

értékű bérleti szerződés, illetve leltár szerint, az intézmény használatába adott használati 

tárgyak. 

 

Székhely adatai: 

A tagintézményben az oktatási tevékenységhez szükséges minden törvény által előírt 

helyiséget a fenntartó oktatási, szolgáltatási szerződéssel, illetve együttműködési 

megállapodással biztosít az iskola részére.  
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A telephelyeken az oktatási tevékenységhez szükséges minden törvény által előírt helyiséget a 

fenntartó oktatási, szolgáltatási szerződéssel, illetve együttműködési megállapodással biztosít 

az iskola részére.  

 

Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: 

A fenntartó a saját tulajdonában lévő intézményének helyiségeit, felszerelési tárgyait az 

 oktatási intézmény rendelkezésére bocsátja. 

Az intézmény vagyonleltárában szereplő és a rendelkezésre bocsátott felszerelési tárgyak 

felett  az intézmény vezetője rendelkezik. 

 Az intézmény vezetője – rendelkezésre bocsátott helyiségeket, tárgyi eszközöket – 

 csak a fenntartó vagy a tulajdonos hozzájárulásával adhatja bérbe.  

 Az intézmény gazdálkodása: 

Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, az előirányzata felett részjogkörrel rendelkezik, 

bérgazdálkodás tekintetében önálló. A részben önállóan gazdálkodó intézmény pénzügyi-

gazdasági felügyeletét a Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság gazdasági szervezete látja el. 

 Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény vezetőjét határozatlan időtartamra a Humán-Pszicho 2002 Oktató és 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyetértésével az ügyvezető igazgató 

nevezi ki (pályázat kiírása nélkül), menti fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

 Az intézmény egyéb jellemzői: 

- intézmény adószáma: 18389997-1-07 

- az intézmény pénzforgalmi számlaszáma: 10918001-00000081-92960007 

- az intézmény képviseletére jogosult neve: Borgulya Zoltán 

 

Az intézmény fenntartójának bemutatása 

A Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolágáltató Nonprofit KFT fő tevékenységi köre 

kezdetben az antiszociális magatartású, illetve disszociális személyiségzavarú elítéltek, 

valamint az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező fogvatartottak, a roma etnikum és a 

fokozottan hátrányos helyzetű magyar anyanyelvű tanulók oktatása, nevelése, képzése volt. 

Tapasztalataink szerint az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező bűnelkövetők helyzetét 

gyökeresen csak gazdasági, társadalmi felemelkedésük változtathatja meg. 
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Céljaink megvalósítása érdekében 2003-ban létrehoztuk a Pannon Oktatási Központot, ami 

a 2003/2004-es tanévben még csak általános iskolaként működött, majd a 2004/2005-ös 

tanévtől iskolánk többcélú intézménnyé vált. Az iskola – bár az ellátott feladatok köre 

folyamatosan bővül – a mai napig kiemelt figyelmet fordít a szabadságvesztés büntetésüket 

töltő fiatalok és felnőttek oktatására is, melyet országos keretek között szervez és irányít. 

Tapasztalatainkat, melyeket a büntetés-végrehajtási intézetekben végzett munkánk révén 

szereztünk, az évek során több saját szervezésű, országos jelentőségű konferencián osztottuk 

meg a szakterület vezetőivel, illetve a téma iránt érdeklődőkkel, továbbá előadóként is több 

alkalommal támogattuk a büntetés-végrehajtási intézetek szakmai rendezvényeit. 

A 2004/2005-ös tanévtől kezdve számos OKJ-s szakképzést valósított meg az intézmény 

iskolarendszeren kívüli oktatás keretében, a munkaerőpiac igényeihez igazodva, széles 

képzési palettán. Ezt követően az ellátható tevékenységek bővítésének eredményeként 

iskolarendszerű szakképzések indítására is lehetőségünk nyílt. OKJ-s képzéseink köre a 

felmerült tanulói igényeknek megfelelően folyamatosan gyarapodik, felnőttképzési 

engedéllyel rendelkező intézményként jelenleg közel hatvan szakmát (iskolarendszeren kívüli 

tanfolyamok, valamint iskolarendszerű képzések) oktathatunk. 

Jelentős eredmény, hogy 2018-ban a tanfolyami oktatáson túl a vizsgáztatásra vonatkozó 

jogosultságot is megszerezte az intézmény. 

A Pannon Oktatási Központ Gimnázium fenntartójaként tevékenyen közreműködtünk abban, 

hogy a 2011/2012-es tanévben elindulhatott a Pannon Dunaújvárosi Magángimnázium, a 

város első nappali tagozatos, gimnáziumi oktatást kínáló magániskolája. Elsődleges célunk 

egy magas színvonalú magángimnáziumi oktatás megvalósítása, mellyel egy teljesen új 

lehetőséget kínálunk a dunaújvárosi és környékbeli továbbtanulni vágyó, nyolcadik osztályos 

tanulóknak. 

Már régóta terveink között szerepelt, és a 2019/2020-as tanévtől elindul a „hagyományos”, 

négy évfolyamos gimnáziumi oktatás mellett a „hatosztályos” oktatás is, ami igazi 

kuriózumnak számít Dunaújvárosban, hiszen ilyen oktatási formát helyben nem kínált 

korábban még egyetlen intézmény sem a dunaújvárosi diákoknak. 

Tanulóink a magángimnáziumban minden tantárgyból magas színvonalú oktatásban 

részesülnek, emellett kiemelt figyelmet fordítunk a természettudományos tantárgyakra, az 

informatikai képzésre, valamint az idegen nyelvek oktatására. Délutánonként szükség szerint 

korrepetálás, vizsgára, (akár emelt szintű) érettségire, felvételire való felkészítés, 

tehetséggondozás vehető igénybe. 

Iskolánk korszerű felszereltsége, és családias hangulatú, igényes, zöld környezete megfelelő 

keretet biztosít az oktatáshoz, kellemes hangulatot a szabadidős programokhoz. Az iskolában 

gazdag közösségi élet zajlik: diáksportkör, énekkar, zenekar, színjátszás, kreatív 

foglalkozások, iskolaújság, stb.. Tanintézményünknek megfogalmazott célja, hogy olyan 

valós és használható tudást, ismeretanyagot nyújtson diákjainak, melyek segítik a fiatalokat a 

pályaválasztásban, hogy megtalálják azt a hivatást, mely leginkább megfelel az érdeklődési 

körüknek, irányultságuknak – hiszen csak ez esetben lehet belőlük elégedett és 

kiegyensúlyozott ember. 
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A magángimnáziumi oktatás elindításával párhuzamosan az intézmény megszerezte a 

jogosultságot, hogy a DExam és az ECL vizsgaközpontok akkreditált nyelvvizsgahelyeként 

működjön, ezáltal lehetőséget biztosítva diákjainknak, hogy az általuk ismert helyszínen, 

megszokott környezetben tehessenek vizsgát. Azóta a Pannon Oktatási Központban BGE 

szaknyelvi és Goethe nyelvvizsgát is tehetnek az érdeklődők – hiszen a vizsgalehetőséggel 

természetesen nem csak iskolánk diákjai, hanem bármely „külsős” jelentkező is élhet. A 

nyelvvizsgákon túl informatikai tanfolyamokat is szervez az intézmény, és a jelentkezők 

ECDL vizsgát tehetnek, ezáltal pedig „Európai Számítógép-használói Jogosítvány”-t 

szerezhetnek. 

Napjainkban a Pannon Oktatási Központ Gimnázium már a nevelés-oktatás, illetve a 

különböző szakmai képzések széles, s egyben színes palettájával van jelen Dunaújváros 

Megyei Jogú Város pedagógiai, oktatási életében, illetve várja a település tanulni, 

továbbtanulni vágyó fiatal (nappali tagozatos), és idősebb (esti tagozatos) polgárait. 

Oktatási intézményünk működését aktuálisan négy fő alappillére helyezzük: 

 POK Dunaújvárosi Magángimnázium; 

 a felnőttoktatás; 

 a felnőttképzés; 

 továbbá a nyelvi képzések, a nyelvoktatás, és nyelvvizsgáztatás. 

 

Iskolánk története 

2003. Az  iskola alapítási éve. Intézményünk három intézményben kezdi meg az alapfokú 

oktatást az ország különböző régióiban. 

2004. Újabb intézmények kapcsolódnak be az oktatási körünkbe. Már 6 intézményben 

működik az általunk szervezett alapfokú és középfokú oktatás. Ezeken kívül számítógép-

kezelői, valamint parkgondozói tanfolyamot is indítunk. 

2005. Már 9 telephelyen szervezzük az oktatást. 

2006. Bérbe vesszük a dunaújvárosi önkormányzattól a Kőris utcai épületet, felújítási 

munkálatokkal oktatásra alkalmassá tesszük. 

2006. szeptember 01. Létrehoztuk intézményünk dunaújvárosi székhelyét. Megindul a 

felnőttoktatás iskolánkban, esti tagozaton: érettségire felkészítő szakközépiskolai, valamint 

gyógypedagógiai asszisztensi képzésben. 

2007. szeptember 01. Fontosnak tartottuk nappali tagozatos oktatás megvalósítását, így 

felzárkóztató szakiskolai osztályt indítottunk. 

2008. Iskolánk átvette az alsószentiváni általános iskola fenntartását, így most már ez is a 

Pannon Oktatási Központ részét képezi, annak tagintézményeként üzemel. 
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2009. Szociális gondozó-ápoló OKJ-s képzés indul. Sikeresen zajlik le az első érettségi vizsga 

iskolánkban. Újabb OKJ-s szakmákat tanulhatnak az érdeklődők. 

2010. Újabb (büntetés-végrehajtási) telephelyekkel bővül iskolánk. Sikeres OKJ-s és érettségi 

vizsga zajlik a Pannon Oktatási Központban. Elindul a Pedagógiai Szakszolgálat – ezzel is 

bővítve az iskolánk által kínált lehetőségeket. Újabb OKJ-s képzések indulnak – 

iskolarendszerben és tanfolyamként is. Egy közel egyéves felújítást és bővítést követően már 

a kor igényeinek megfelelően felszerelt iskola várja a tanulókat, és ezzel intézményünk 

felkészült a 2011/2012-es tanév legnagyobb kihívására is: a Dunaújvárosi Magángimnázium 

elindítására. 

2011. szeptember 01. Nappali tagozaton elindul a gimnáziumi oktatás, a felnőttoktatásban 

pedig új telephelyeken („civil” és büntetés-végrehajtási feladat-ellátási helyeken) kezdődik 

meg az érettségire való felkészítés. Iskolánk akkreditált nyelvvizsga-helyként jogosultságot 

szerzett DExam és ECL vizsgák szervezésére, emellett az érdeklődők ECDL vizsgát tehetnek 

intézményünkben, ezzel „Európai Számítógép-használói Jogosítvány”-t szerezve. 

2013-tól Megkezdődött a dunaújvárosi székhely bővítése, a nappali tagozatos oktatás számára 

tantermi és szakköri helyiségeket alakítottunk ki, valamint berendezésre került két öltöző és 

egy konditerem.  

2015. Az intézmény dunaújvárosi székhelyének bővítését indokolja, hogy egyre nagyobb a 

magángimnázium iránti érdeklődés, már két osztály kezdte meg a 9. évfolyamot a Pannonban, 

azóta minden évben két párhuzamos osztály kezdi meg tanulmányait, 2017-ben pedig három 

osztály indult.  

A feladat-ellátási helyek száma tovább növekszik (az új „civil” telephelyeken először esti 

gimnáziumi oktatást, majd esti tagozatos általános iskolai oktatást is megvalósítva), a 

dunaújvárosi székhely pedig folyamatos bővül, 2016-ra már aulával, tormateremmel és új 

épületszárnnyal áll a nappali és esti tagozatos tanulók rendelkezésére. A nyelvvizsga-

lehetőségek terén is bővült az intézmény, tanulóink már Goethe és a BGE által kiadott 

szaknyelvi bizonyítványt is szerezhetnek az iskola dunaújvárosi székhelyén. 

2018. A tanfolyami oktatáson túl a vizsgáztatásra vonatkozó jogosultságot is megszerezte az 

intézmény. Az iskola működési engedélyébe bekerült a hatévfolyamos gimnázium lehetősége 

is, így a 2019/2020-as tanévi felvételi eljárás során már erre is jelentkezni tudtak az általános 

iskolás diákok. Ez igazi kuriózum Dunaújvárosban, hiszen ilyen oktatási formát helyben nem 

kínált korábban még egyetlen intézmény sem a dunaújvárosi diákoknak. 

A felnőttoktatás területén számos újabb feladatellátási hellyel bővült az intézmény: 

Dunaújvároson kívül már tizenkét városban szervezi a „civil” gimnáziumi oktatást, az 

érettségi vizsgára történő felkészítést az iskola. Érettségi vizsgát minden évben szervezünk 

felnőtt tanulóink számára, és rendszerint többen tesznek érettségi és szakmai vizsgát 

fogvatartott diákjaink közül is. 
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NEVELÉSI PROGRAM 
 

Intézményünk általános oktatási-nevelési alapelvei 
 

Iskolánk világnézetileg semleges, ebből következik, hogy pedagógiai programunk a célok 

meghatározásában csakis a pedagógiai szükségletek számbavételéből indulhat ki. A NAT és a 

kerettanterv meghatározza a nemzeti, az országos, a törvénnyel összhangban álló elvárásokat. 

A fenntartó célszerű, eredményes, gazdaságos, költségkímélő tevékenységet vár el az 

iskolától. Az iskola érdekei azt diktálják, hogy vonzó, a szükségleteket és igényeket kielégítő, 

érdekes, reális programot kínáljunk. A szükségletek számbavételekor az iskola tanulóinak 

érdeke, az iskola használóinak szükségletei a legfontosabbak. 

 

1. Az iskola pedagógiai alapelvei  

 

 Az esélyegyenlőség és képesség szerinti differenciálás elve 

 Igazodás a tanuló egyéni fejlődési üteméhez 

 Értékközvetítés 

 Nyitottság. A piac és a gazdasági környezet igényeinek figyelemmel kísérése a képzés 

tartalmában is az iskolafejlesztési tevékenységben 

 Hagyományos keretek közt korszerű, részben alternatív oktatás 

 Tanulóközpontúság az alapozásban, teljesítményközpontúság a középiskolában és a 

szakképzésben 

 Aktivitásra ösztönző cselekedtető technikák alkalmazása 

 A fiatalok személyiségfejlődését elősegítő (pozitív irányú) és nem korlátozó iskola 

megvalósítása 

 Tevékenységét az iskola a világnézeti pluralizmus és semlegesség jegyében végzi, és 

egyben figyel a jövő fenntarthatóságára 

 Felzárkóztató oktatás biztosítja, hogy a tanulók ne a társadalom leszakadó, 

gondoskodásra szoruló rétegéhez tartozzanak, hanem további tanulmányokra képes 

fiatalokká és egyben a társadalom elfogadott tagjaivá váljanak 

 Intézményünk megteremti a feltételeket, hogy a sajátos nevelési szükségletű 

gyermekeket elláthassuk. A fogyatékos tanulók különleges gondozási igénye biológiai, 

pszichológiai és szociális tulajdonság-együttes, amely az életkori sajátosságokhoz 

hasonlóan a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének jellegzetes 

különbségeit fejezi ki. 
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2. A nevelőtestület pedagógiai hitvallása 

 

Pedagógiai programunkban megfogalmazott értékek, követelmények, a differenciált 

tevékenységek mind azt a célt szolgálják, hogy a gyermekek adottságaikkal, fejlődésükkel, 

iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, tapasztalataikkal 

összhangban bontakoztassák ki személyiségüket. Az ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók 

értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez. 

Feladatunk, hogy a tanulók szilárd ismeretekkel, képességekkel, akarati és érzelmi 

tulajdonságokkal rendelkezzenek, melyek birtokában minden gyermek képes lesz a 

társadalomba való beilleszkedésre. 

Intézményünk pedagógiai programja a NAT-ban illetve a kerettantervben leírt és képviselt 

értékekre, valamint a helyi sajátosságokból adódó szükségletekre és hagyományokra épül.  

Pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határozzuk meg: 

 a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, 

elsajátíttatása 

 valamint az ezekre épülő differenciálás. 

 

Képzésünk tartalma magában foglalja az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a 

tudományokra és a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit, a tanulók életkori 

fejlettségi szintjének megfelelő kiválasztással és elrendezéssel. 

A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: 

 műveltségét 

 világszemléletük, világképük alakulását 

 társas kapcsolatát 

 eligazodásukat saját testi-lelki világukban 

 tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben 

 

Elsődleges szempontnak tekintettük pedagógiai programunk összeállításánál olyan 

követelmények meghatározását, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ezért az 

intézmény pedagógiai programja, tanítási-tanulási folyamata: 

 teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának 

 fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket 

 edzi akaratukat 
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 hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, s az értékrenddel történő azonosulásuk 

fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

 

A helyi pedagógia program alapja olyan közös gondolkodást kíván az iskolafenntartó és az 

iskolahasználó részéről, amelynek középpontjában a tanulók: 

 tudásának, 

 képességeinek, 

 egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll. 

 

Ennek során figyelembe kell venni, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola és 

óvoda, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 

Ezen célkitűzések alapján személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőink az alábbi konkrét 

pedagógiai feladatok köré csoportosíthatók: 

 

a) Az értelem kiművelése területén elvégezendő feladatok: 

 a megismerési vágy fejlesztése 

 tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása 

b) A segítő életmódra való nevelés területén elvégezendő feladatok: 

 a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése 

 a nevelők rendszeresen éljenek a segítő együttműködés változatos formáival, maguk is 

példát mutatva 

c) Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégezendő feladatok: 

 a mintaszerűen egészséges életmód megismertetése a tanulókkal 

 a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során is 

d) A szakmai képzés alapozása területén elvégezendő feladatok: 

 a szabályhasználat képességének fejlesztése 

 az iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása 
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Pedagógiai célok 
 

1. Nevelési célok 

 

 Szeretnénk elérni, hogy tanulóink becsüljék meg az egyetemes és nemzeti értékeket, legyenek 

toleránsak és nyitott világnézetű emberek. Törekedjenek műveltségük gazdagítására. 

Legyenek tisztában a kulturált érintkezés és viselkedés szabályaival, sajátítsák el azokat. 

Képessé kívánjuk tenni diákjainkat arra, hogy eligazodjanak a dolgok és fogalmak világában, 

hogy értsék, és jól használják a szavakat, hogy logikusan, szabatosan fogalmazzanak, 

értelmesen és kifejezően beszéljenek, olvassanak, hogy írásban is magabiztosan és helyesen 

használják anyanyelvüket. Továbbá arra, hogy az információszerzés és kommunikáció 

területén jártasak legyenek, s késztetést érezzenek anyanyelvük elsajátítására. 

 Alkalmassá szeretnénk tenni őket a megszerzett képességeik alapján arra, hogy tisztességesen 

érvényesüljenek az életben és a társadalomban, hazánkban és a nagyvilágban. Ismerjék föl a 

helyzeteket és a lehetőségeket, hogy a kihívásokra pozitív válaszokat tudjanak majd adni. 

Olyan ember az eszményünk, akit az iskola felvértezett intellektuális értékekkel, olyan ember, 

aki ezeket önmaga és közössége érdekében eredményesen tudja használni. Olyan ember, aki 

reálisan elérhető anyagi szinten értelmesen meg tudja szervezni életét, akinek nem csupán az 

életszínvonal, hanem az életminőség is fontos. Nyitott, érdeklődő egyéniség, aki fogékony az 

újra. 

 Ennek keretein belül ismerkedik meg a fenntartható fejlődés eszmerendszerével. A 

fenntartható fejlődés pedagógiája közös jövőnk képének kialakítása, mely szerint bolygónk 

megtapasztalása és a társadalmi problémák és kérdések megoldásában való részvétel új 

módszereinek kidolgozása legyen a központi kérdésünk. Ennek megfelelően ez a javaslat arra 

ösztönözhet, hogy az iskolában irányított fejlesztés történjék a megfelelő partnerek 

részvételével annak érdekében, hogy megfelelő tanulási lehetőségeket lehessen biztosítani a 

diákoknak a változó világban jelentkező jövőbeli kihívásokkal összhangban. 

 A piacgazdaságra való áttérés során a gazdasági - társadalmi változások felgyorsultak, a 

munkavállalóknak többszöri szakmaváltásra, módosításra kell felkészülniük. Így a 

felnőttoktatás eddig is meglévő át- és továbbképző funkciója még inkább előtérbe kerül. 

 

2. Oktatási célok 

 

 Az intézmény általános iskolai, gimnáziumi, szakképző iskolai és szakgimnáziumi feladatokat 

lát el.  

 Az iskola célja a permanens képzés alapelemeiből egymásra épülő alap- és továbbképzési 

formákat integráló iskolarendszer létrehozása, amely alternatív lehetőséget nyújt a képzési 

idő, az iskolatípus és a megszerezhető végzettség tekintetében. 
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 Fontosnak tartjuk, hogy a szakmai képzésen túlmenően a tanulók, idegen nyelvi képzést is 

kapjanak, megismerjék a ma használatos szakmai nyelvet, az adott ország kommunikációs 

szokásait és általános ismereteket szerezzenek az ipar, a kereskedelem, a társadalom 

működéséről. 

 Célunk, hogy sikerüljön a tanulókban kialakítani a társadalmilag hasznos magatartásformákat, 

erősítsük bennük a motiváltságot tanulmányaik iránt, felkészítsük őket a megalapozott 

pályaválasztási döntésre, segítsük őket élettervezésükben. 

 Azokat a tanulókat, akik a 10. évfolyam befejezése után nem kívánnak az érettségire készülni 

valamilyen – a programunkban is szereplő – szakma megszerzésére szeretnénk felkészíteni. A 

szakképzés területén további célunk, hogy az alacsonyabb évfolyamokon folytatott 

orientációs képzés majd szakmai alapozás után a szakképző évfolyamokon nyújtott ismeretek 

után tanulóink sikeres szakmai vizsgát tudjanak tenni. 

 A felzárkóztatás mellett nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a felsőfokú 

tanulmányokra való felkészítésre 

 Minden képzési formában közös az általános műveltség megalapozása, illetve fejlesztése, a 

humán és reálműveltség helyes arányának kialakítása   

 A szakképző évfolyamokra történő előkészítés jegyében szakmai orientálást illetve alapozást 

folytatunk    

 A tanulók ismerjék meg a demokratikus társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és 

kötelezettségeket. 

 A mozgáskorlátozott gyermekek legyenek felkészültek az önálló életvitelre. 

 A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az értelmi 

fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja.  

 

3. További céljaink 

 

 Színvonalas oktató-nevelő munka végzése, az iskola hírnevének kialakítása és 

versenyképességének fokozása. 

 Meg kell adnunk az utolsó lehetőséget - az igényszint megtartása mellett – a leghátrányosabb 

helyzetben lévő tanulók esélyegyenlőségére is. 

 Változatos és rugalmas kereteket kell teremtenünk az igények kielégítésére. 

 A diákok tudásának oly mértékű emelése, hogy minél többen legyenek alkalmasak felsőfokú 

tanulmányok folytatására.  

 Az iskola feladatának tartja, hogy biztosítsa diákjai igény szerinti napközi otthonos ellátását.  

 Ökoiskolai kritériumrendszernek való megfelelés, valamint saját kritériumrendszerünk 

bővítése. 

 Úgy gondoljuk, hogy az elsődleges belső partnereinknek tartozunk felelősséggel, hogy 

igényeiket kielégítve kiváló szolgáltatást nyújtsunk. Természetesen ennek a kapcsolatnak 

kölcsönösségen alapulónak kell lennie. 
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 Ha válaszolni kívánunk korunk kihívásaira, tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem 

elegendő a tanórákon kifogástalanul tevékenykedő és az előírt viselkedésmintákat követő 

gyerekeket nevelni. Fel kell készíteni őket a versenyre, a rájuk váró küzdelmekre, amelyek 

átszövik életüket, gazdaságunkat, mindennapjainkat.  

 Mindent meg kell tennünk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és 

adottságaiknak megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk ki az iskola kapuján, akik 

önismeretük révén el tudják dönteni: hol kezdődnek és meddig terjednek adottságaik és 

képességeik; hol húzódnak lehetőségeik és korlátaik határai; mikor érdemes kockázatot 

vállalni, mikor szükséges ezek elől kitérni; hogyan lehet a sikerből hajtóerőt nyerni, s a 

kudarcok után felállni és újra kezdeni. 

 Hangsúlyozzuk tehát a komplex személyiségfejlesztés felvállalását, amely az intellektuális 

fejlesztés mellett az erőteljesebb nevelési funkciók vállalását is jelenti. Tanulóinknak - az 

általános iskolában - nyolc év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy képességeiket megismerjék, 

érdeklődésüknek megfelelően tevékenységi területeket válasszanak maguknak. Megismerjék - 

életkori sajátosságaikhoz mérten - szűkebb és tágabb környezetünket, a világot, s az abban 

zajló természeti és társadalmi jelenségeket.  

 Megújulásra, önművelésre képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek – ha kell – életük 

végéig tanulni, mert ezt követelik a társadalmi kihívások, a tudományok gyors fejlődése, az 

információáradat. Fontos feladatunk tehát a tudás értékének helyreállítása, megbecsülése.  

 

4. Az iskolai feladataink megvalósítása során kiemelt helyen kezeljük: 

 a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő fejlődését 

 a tanulási zavarok tüneteinek felismerését és korrekcióját 

 az önálló életvezetési technikák elsajátítását, gyakoroltatását 

 a képességfejlesztés során a differenciált segítségnyújtást 

 az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtését 

 a diákok felkészítését a továbbtanulásra 

 pályaorientációs foglalkozások keretében segítséget nyújtunk a gyerekeknek a számukra 

legmegfelelőbb szakma kiválasztásához és megismeréséhez, irányt mutatunk a helyes 

döntés meghozatalához 

 a diákok pozitív személyiségjegyeinek gazdagítását, a toleráns magatartásra való 

nevelést, az általános emberi értékek, társadalmi normák tiszteletben tartását, azok 

elsajátíttatását, a velük való azonosulást 

 a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekekkel való törődést 

 a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, fejlesztését, amennyiben ez iskolai 

közösségben megvalósítható 

 a gyermekek kommunikációs képességének fejlesztését 

 az alsós tanulókban a tanulási képesség kialakítását, helyes tanulási technikák 

elsajátításának oktatását, megkönnyítve a felső osztályokba lépés nehézségeit 
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 a játék tudatos alkalmazását az oktatás során az alsó tagozatban, hiszen a játékkal sok 

olyan dolgot meg lehet tanulni könnyedén, amelyet sehol másutt nem 

 a művészeti tevékenységek közül megismertessük tanulóinkkal a néptánc, a kézművesség 

és a színjátszás alapjait, amelyet tanulóink képességeiknek megfelelően fejleszthetnek 

 hogy szabadidős tevékenységként támogassuk a tömegsportot - különös tekintettel a 

labdajátékokat 

 az iskola értékeinek a megőrzését 

 az iskola kapcsolatainak gyarapítását, javítását 

 a tanulókban kialakítani a környezet- és természetvédelem fontosságát, lehetőségek 

szerint nem az iskolapadban megtanítva, hanem a szabadban, hogy személyesen élhessék 

át a természet érintését, hiszen csak így tudnak mindent megtenni környezetük 

megóvásáért 

 továbbá kialakuljon az az élménygazdagság és az iskolánk iránti szeretet, amelynek az 

lesz az eredménye, hogy gyermekeit is ebbe az iskolába akarja majd íratni 

Mindezeket az intézmény változatos tevékenységrendszere révén valósítja meg, amely 

diákjainak tág teret ad a képességeik kipróbálására, kibontakoztatására, a tehetségeseknek az 

érvényesülésére, a lemaradóknak a felzárkózásra. Mindehhez olyan légkört teremtünk, 

amelyben a gyermek és felnőtt jól érzi magát. 

 

5. Pedagógiai tevékenységünket meghatározó értékrend, emberkép 

 Az ember szabad választásra és megkülönböztetésre képes jó és rossz, igaz és hamis, 

szép és rút között; ezért pedagógiánkban a jóságot, az igazságot, az igazságosságot és a 

szépséget – a görög gondolkodók óta vallja ezt az európai kultúra – alapvető értéknek 

tekintjük. 

 Az ember életét egyszeri és megismételhetetlen történésként éli meg: feszültségben és 

harmóniára törekvésben önmagával, a többi emberrel, a környező világgal. 

 Az ember szuverén személyiség, akinek élete másokkal való kölcsönhatásban teljesedik 

ki a családban, a lakóhelyi, az anyanyelvi, és az őt körülvevő kulturális, politikai és 

vallási közösségben.  

 Az ember kultúrateremtő lény is, aki alakítja a környező világot, de – bár önmaga 

állandó meghaladására képes – belőle kiszakadni nem tud, mivel önmaga is része a 

világnak.  

 Az ember felelősséggel rendelkező lény, akinek feladata, hogy megőrizze és gazdagítsa 

önmagát, az emberi közösséget, a természetet, mely otthona, de amely hatalma alatt is 

áll, és amelyet őriznie kell. 
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A nevelő – oktató munka feladatai 
 

1. Feladataink az esélyegyenlőség és képesség szerinti differenciálás alapján: 

 tanulóinkban a képességek és készségek olyan szintű fejlesztésére van szükség, hogy a 

célok között meghatározott szinteket teljesíteni tudja 

 fontos feladat olyan képzési szerkezet és olyan képzési formák kialakítása, ahol az 

adott szakterületen a tanulók képességének és teljesítményének megfelelő végzettséget 

szerezhet, szándékának és tanulmányi eredményének megfelelően felkészülhet a 

munkába állásra, illetve a felsőfokú továbbtanulásra 

 az iskola biztosítja az átjárhatóság lehetőségeit 

 

2. Feladataink „Igazodás a tanuló egyéni fejlődési üteméhez” elv alapján: 

 az egyén érési üteméhez rugalmasan alkalmazkodó képzési utak biztosítása  

 a pedagógiai munkának az egyénre kell irányulnia 

 a személyiség- és képességfejlesztés előtérbe helyezése 

 Felzárkóztató oktatás keretén belül pályaorientációs foglalkozások segítségével a 

tanulók megismerik négy szakmacsoport tevékenységformáit, szakmai lehetőségeit, s 

így érdeklődési körüknek, a képességeiknek megfelelő szakma közelébe kerülhet.  

 

3. Feladataink az értékközvetítés elve alapján: 

 az iskola az embert és tanulóit teljes személyiségnek, test, lélek és szellem egységének 

tekinti, az ismeretközvetítéssel egyenértékűnek tekinti munkájában a testi nevelést és a 

személyiségfejlesztést 

 az iskola értéknek tekinti a tanulást, tudást, az egészséges életmódot, a humanista és 

demokratikus gondolkodást 

 az egészséges nemzettudat és a világpolgári szemlélet egyensúlyát kívánja 

tanulóinkban kialakítani 

 az iskola előnyben részesíti az együttműködést a versenyszférával, az ökológiai és a 

technológiai szemléletet egyaránt fontosnak tekinti 

 az alapértékek olyan közös humanista alapot jelentenek, amelyre a pluralitás jegyében 

többféle értékrend, világnézeti tartalom épülhet 

 Az iskolában cél, hogy a diákoknak olyan környezetet teremtsenek, amelyben 

kifejleszthetik a fenntartható fejlődés társadalmi, gazdasági, politikai és környezeti 

dimenzióinak komplexitását magában foglaló, a társadalmi folyamatokban részt vevő, 

aktív állampolgári viselkedést.  
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4. További, alapelveinkkel kapcsolatos feladatok: 

 Az oktatómunka a hagyományos tanórai rendszerben, az értékelés az ötfokú 

osztályozási skála alkalmazásával folyik, az iskolai házirend nagyrészt a korábbi 

hagyományokra épül. 

 A tananyagban, különösen a szakképzésben, folyamatosan naprakész ismereteket kell 

közvetíteni, a hatékonyság érdekében az iskola növeli az egyéni és a csoportmunka 

arányát. 

 Az adott keretek között tág teret enged a pedagógusok egyéni és módszertani 

szabadságának, hogy a nevelő-oktató munka megőrizze rugalmasságát, és könnyen 

alkalmazkodjon a tanulócsoportok eltérő felkészültségi és nevelési szintjéhez. 

 Az iskola tiszteletben tartja a diákok jogait, igyekszik bevonni őket az iskolai életbe. 

 A szakiskolásokkal szemben támasztott növekvő emberi és szakmai elvárások 

megkövetelik, hogy az iskola felsőbb évfolyamain az elméleti és gyakorlati munkában 

egyaránt minél jobb teljesítményre késztesse tanulóit. 

 

5. A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

 

A tanítási óra 

 A tanítási órák során igazodni kell a tanulók életkorához és egyéni fejlettségéhez 

 a kötelező órákon, a kerettanterv alapján készített helyi tanterv követelményeinek 

teljesítése folyik 

 a nem kötelező órákat a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra és az ismeretek 

elmélyítésére fordítjuk 

 a művészeti oktatás a tehetséggondozás mellett az önkifejezés és önmegvalósítás 

színtere is egyben. 

 

Kiemelt eszközök, eljárások 

Nyelvválasztás 

Iskolánkban angol, német és spanyol nyelveket oktatunk. Telephelyenként változik az oktatott 

nyelvek fajtája a pedagógusok végzettsége alapján. Az általános iskola 5-8. évfolyamain heti 

3 órában, a szakiskolában is heti 3 órában oktatjuk az idegen nyelveket, a gimnázium nappali 

tagozatán heti 5 illetve a 2. nyelvet heti 3 órában. Esti tagozaton heti 3 órában. 
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Élményközpontú nyelvoktatás 

2018-ban az intézmény bekapcsolódott az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 

számú "Élményközpontú nyelvtanulás módszertani és tartalmi kidolgozása és megvalósítása 

középiskolás tanulók nyelvtudásának fejlesztésére a Pécsi Tudományegyetemen" című 

projektbe, melynek keretében az angol és német nyelvet tanuló diákok tanórán kívüli nyelvi 

foglalkozásokon, nyelvi napokon, nyári nyelvi táborokban és a célnyelvi országokba 

szervezett tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt. A Pécsi Tudományegyetemmel történő 

együttműködés alapja a 2018 májusában megkötött együttműködési megállapodás. A Projekt 

megvalósítási időszaka 2017. december 1. – 2020. december 30. 

A nem formális nyelvtanulás ezen formái a nyelvtanulás hatékonyságát, a nyelvtanulási 

motivációt és önállóságot hivatottak növelni olyan nyelvtanulási, nyelvoktatási módszerek és 

tanulásszervezési eljárások alkalmazásával, melyek  

o   tanuló- és tevékenységközpontúak, fokozzák a tanulók aktívabb részvételét a nyelvtanulás 

folyamatában, 

o   a tanulót életszerű idegen nyelvi kommunikatív feladatok elé állítják, 

o   autentikus, a tanuló személyes érdeklődéséhez kapcsolódó tartalmakkal fejlesztik a 

receptív és a produktív nyelvi készségeket, 

o   kooperációra épülnek és biztosítják a célnyelvi kommunikáció lehetőségét a társakkal való 

együttműködésben, 

o   kihasználják a digitális technológia által biztosított idegen nyelvű információforrásokat, 

o   a lehető legtöbb ponton kapcsolódnak a célnyelvi országok (virtuális) valóságához, 

o   támogatják a tanuló személyre szabott nyelvtanulási környezetének kialakítását. 

A nyelvtanítás szakmódszertani eszköztárának megújítása érdekében az intézmény 

nyelvszakos pedagógusait továbbképzések segítik, melyeken elsajátítják az újszerű, tanuló- és 

cselekvésközpontú nyelvtanítási módszereket, az integrált tanítási környezetben alkalmazható 

eszközök és technikák használatát, és beépítik azokat mindennapi tanítási gyakorlatukba, 

amely ezáltal képes a tanulók idegen nyelvi kompetenciáinak hatékony fejlesztésére, 

változatos és differenciált tanulásszervezésre, valamint az önálló nyelvtanulás támogatására. 

 

Csoportbontás 

Iskolánkban az idegen nyelvet, matematikát, fizikát oktatjuk csoportbontásban. A 

csoportbontás szükségességét az osztálylétszám (25 fő feletti osztálylétszám esetében) illetve 

a tanulók képessége határozza meg. 
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6. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Az iskolában dolgozó pedagógusoknak nagy a szerepe és felelőssége a formálódó 

személyiségek kialakításában, hiszen minden percben, minden helyszínen, minden 

cselekedetünkkel, gesztusainkkal, saját példánkkal hatunk tanulóinkra, tehát személyiségük 

kialakítására is. Ebben a munkában meghatározó az iskola arculata, hagyományai, belső 

környezetének légköre. 

Olyan pedagógiai munkát szeretnénk folytatni, amelynek során a tanulóban rejlő fejlődési 

lehetőségek minél szélesebben kiteljesednek, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, 

személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban. Ebben a folyamatban kiemelt 

helyen szerepelnek az alábbi feladatok: 

 tanulóinkban fejleszteni kell a magatartás és viselkedés kultúráit, normáit, szabályait 

 erősíteni kell a tanulók jellemét, erkölcsi és akarati tulajdonságait 

 tanulóinkat alkalmassá kell tenni önképzésre, átképzésre és vállalkozásra, az önismeret 

fejlesztésére 

 érdeklődés felkeltése, nyitottságra nevelés 

 a világnézeti választás lehetőségének biztosítása, ösztönzés a saját véleményalkotásra 

 

A személyiségfejlesztés során az iskola valamennyi dolgozójának szerepe van, de a 

meghatározó feladatot az osztályfőnök látja el. Igyekszünk tehát olyan osztályfőnököket 

megbízni, akik a tanulók megismerésére, tervszerű fejlesztésére nagy súlyt helyeznek. A 

személyiségfejlesztő tevékenységnél fontos az értékek egyensúlya. Egyaránt figyelni kell a 

biológiai lét értékeire, az "én" harmóniájára, a társadalmi eredményességre vonatkozó 

értékek, a humanizált társadalom értékeinek kialakítására. 

Személyiségfejlesztő alaptevékenységeink 

Az értelem fejlesztése terén 

 Tanulási képességek fejlesztése: a tanulás tanítása osztályfőnöki, valamint szaktárgyi 

órákon. 

 Információszerzés és információ feldolgozás, felhasználás módjainak elsajátítása 

tanórákon, valamint informatika órákon és könyvtárhasználat során. 

 Kognitív képességek, illetve intellektuális készségek fejlesztése, logikus 

gondolkodásra nevelés valamennyi tanórán és foglalkozáson. 

 Praktikus intelligencia fejlesztése minden évfolyamon, az iskolai élet teljes 

tevékenységi rendszerében. 
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7. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A magyar közoktatás rendszerének szinte teljes egésze annak megfelelően alakította 

szervezeti, működési kereteit, tartalmát, hogy a tanulók értelmi, érzelmi fejlesztését 

közösségeken belül kell végrehajtani. Ugyanis az egyén tevékenysége, annak hasznossága 

csak a közösség által nyerhet visszacsatolást. Az iskolának törekednie kell arra, hogy 

kialakítsa azokat a megfelelő közösségi kereteket, ahol a tanítás, tanulás, a társas kapcsolatok 

hatékonysága a legoptimálisabban érvényesül. 

Intézményünkben ennek megfelelően olyan osztálycsoportokat működtetünk, amelyek 

létszáma a 15 és 35 között van. Természetesen a személyiségfejlesztés feladatainak teljesítése 

során a közösségek tanítási szerkezete átalakul, összetétele, száma a teljesítendő célok 

függvényeként változik. 

Tapasztalatok igazolják, hogy a közösségeknek akkor érvényesül embert alakító képessége, 

ha összetartó és ösztönző erejét pozitív irányban fejti ki. 

 

Ezért célunk: 

 közösségi kapcsolatok alakítása, erősítése 

 a közösség nevelőerejének kiaknázása az egyéni fejlődés érdekében 

 közösségi érzés, együttműködés fejlesztése 

 a társadalom negatív hatásainak ellensúlyozása 

 a tanulók felkészítését a konfliktuskezelésre, a másság elfogadása 

 a peremhelyzetben lévők integrálása 

 az együttműködési készség kialakítása, fejlesztése 

 a harmonikus emberi kapcsolatok kialakításához szükséges készségek, képességek 

fejlesztése 

 az egyének és közösségek zavartalan, toleráns együttműködéséhez szükséges 

szabályok megismerése 

 kötelezettségek megismerése, gyakoroltatása 

 felkészítés a közéleti tevékenységekre 

 

8. A pedagógusok és az osztályfőnök feladatai 

Elvárások a pedagógusokkal szemben 

 ismerje a részképesség-zavar tünet-együttesét 

 tudjon tanulási zavarok esetén sérülés-specifikus módszereket alkalmazni 

 tudjon differenciáltan oktatni, nevelni 

 ne érje semmiféle hátrányos megkülönböztetés részéről a tanulót 

 az értékelésnél vegye figyelembe a tanuló eltérő képességeit 
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 a teljesítmény mérésénél önmagához képest is nézze a fejlődést 

 a hátrányt nem jelentő képességtünetekben erősítse a tanuló kiemelkedési lehetőségeit, 

sikerélményt biztosítva számára 

 nevelje a közösséget a képességek különbözőségének tolerálására 

 

Elvárások az osztályfőnökkel szemben 

 A tanuló problémáját beszélje meg a szaktanárokkal, képes legyen a sérült tanulók 

személyiségének fejlesztésére, a kiegyensúlyozottság kialakítására 

 ha szükséges, indítványozza a tanuló szakvizsgálatát a szükséges felmentések 

érdekében 

 kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát 

 szükség estén a tanuló iskolai magatartásáról, teljesítményéről adjon írásbeli 

véleményt 

 csak a legvégső estben kezdeményezze az iskolaváltást, eltanácsolást vagy az egyéni 

munkarendet 

 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
 

Enyhe értelmi fogyatékos tanuló fejlesztési feladatai 

Az első pedagógiai szakasz az 1-6. évfolyamot öleli fel. Ez a pedagógiai szakasz hosszabb 

időt biztosít a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciók fejlesztéséhez. A fejlesztésnek 

figyelembe kell vennie a tanulók közötti nagyobb eltéréseket és ezt érvényesíteni kell a 

műveltségi anyag megválasztásában, annak megfelelő kijelölésében. A képességfejlesztésben 

hangsúlyosan jelen kell lennie a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses 

megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. 

A második pedagógiai szakasz két évet ölel fel, a 7. és a 8. évfolyamot foglalja magába. A 

serdülőkorú enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése az előző pedagógiai szakasz 

eredményeire – elsődlegesen a megismerési módszerek további fejlesztésére, a szemléletes 

képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre az elsajátított tanulási 

szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A tanítás – tanulás 

folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfelelően, 

differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is. 

A harmadik pedagógiai szakasz a 9. és 10. évfolyam, a kötelező alapfokú iskolázás 

befejezését jelenti. A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek 

rendszerbe illesztése, alkalmazása, a pályaorientáció, az önálló életvezetési technikák tudatos 

gyakorlása. 
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A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

A tanulók beilleszkedését segítő tevékenységünket nem lehet mereven elválasztani az 

előzőekben mondottaktól. Egész munkánk alapja a kölcsönös bizalom légköre. Úgy érezzük, 

eddig is nagy odafigyeléssel törődtünk a tanulókkal, emberségesen oldottuk meg 

problémáikat. Fontos, hogy érezzék azt, ezek alatt az évek alatt megteremtődik az egyén és a 

közösség összhangja, a humanitás, a tolerancia, a szolidaritás jegyében. Igyekszünk 

gondolataikat, javaslataikat kérni, cselekedtetni az őket megillető döntéseknél, miközben 

átélhetik a választás, a megbízás felelősségét. Önismeretük, véleményalkotásuk, a 

szokásokhoz való alkalmazkodásuk, a törvények betartása és betartatása az együttélés 

szabályainak vállalása egyre alkalmasabbá teszi tanítványainkat arra, hogy a társadalomba 

beilleszkedjenek. A büntetés-végrehajtási intézetekben tanulók kivétel nélkül hátrányos 

helyzetűek, és alacsony iskolai végzettségűek, ezért szakmai képzettség nélkül szinte 

lehetetlen a munkaerőpiacon való elhelyezkedésük. Ahhoz, hogy a mai magyar társadalomba 

visszaintegrálódjanak, feltétlenül szükséges az alapfokú iskolai végzettség hiányának pótlása, 

valamint erre ráépítve a mai kor igényeinek megfelelő kompatibilis szakma megszerzése 

annak érdekében, hogy képesek legyenek az antiszociális életmódjuk megváltoztatására. 

Általános iskolai tanulóink nem tankötelesek. Többé-kevésbé sérültek már valahol, 

önbizalmuk, önértékelésük, kritikai érzékük nem megfelelő mértékű, magatartásuk, 

viselkedésük a legkülönbözőbb irányú szélsőségeket mutatja.  

A magatartás-zavaros fiatalok egy része az ismeretek elsajátításában, a szociális tanulásban 

bizonyos mértékben elmaradt (retardált) hasonló korú társaitól, de rendelkezik a fejlődés 

potenciális lehetőségével.  Különleges bánásmódot igényelnek, mert különféle részképesség-

zavarokkal küzdenek. Lemaradásuk behozható, sőt teljesítménye is emelhető, és felhozható az 

átlagos követelmények szintjére szakszerű, differenciált foglalkozásokkal. 

Problémáikhoz még hozzájárulhatnak a szocializációjuk hiányosságaiból adódóan, 

beilleszkedési problémáik sorozata, mely számos esetben súrolja a deviancia határát. 

Alapvető gondot okoz társas magatartásuk, erkölcsi életük, életvitelük és érzelmi életük 

kiszámíthatatlansága. A magatartás-zavar előidézőjének elsősorban a környezeti szocio-

kulturális problémákból adódó hatásokat tartjuk: az elhagyatottságot, az ismerethiányt, a 

tanulási problémát, a beilleszkedési és kapcsolatteremtő képesség hiányát, és nem utolsó 

sorban a nehezen nevelhetőséget. A deviáns magatartás kialakulásában döntő szerepe van a 

környezeti hatásoknak, a szubkulturális életmódnak és a hibás szocializációnak. 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

Szeretnénk elérni, hogy az iskolába érkező eltérő adottságú és motivációjú tanulók a 

személyiségüknek megfelelően lehetőséget kapjanak ismereteik bővítésére, képességeik és 

készségeik fejlesztésére. Kiemelten kívánunk foglalkozni a jó képességű, valamely területen 



29 

 

kiemelkedő tehetséget mutató tanulóinkkal. Tudatosítani kívánjuk bennük, hogy a tehetséget 

fejleszteni kell, eredményeket csak kitartó munkával, gyakorlással érhetnek el. 

Hangsúlyozzuk az önművelés, önálló ismeretszerzés szerepét. 

A 2005-ben bevezetésre kerülő új érettségi vizsga követelményei a tehetséggondozásra 

hangsúlyozottan hívják fel a figyelmet. Célunk, hogy minél több tanulót juttassunk el az 

emeltszintű érettségi vizsga letételéhez és a továbbtanuláshoz, 

Oktató-nevelő munkánk fontos eleme a pályaorientáció, mely a tanulóink sikeres 

beilleszkedését szolgálja. 

 

Ennek érdekében 

 népszerűsítjük az emeltszintű oktatást 

 tanítási órákon differenciált foglalkozásokat tartunk 

 támogatjuk a tanulás mellett az önálló témafeldolgozást 

 továbbtanulók részére előkészítőket szervezünk 

 iskolaszintű tanulmányi versenyeket szervezünk 

 az önfejlesztés elősegítésére rendelkezésre áll a könyvtár 

 

A tehetséges továbbtanulni szándékozóknak egyéni foglalkozásokat tartunk, versenyeztetjük 

őket, illetve lehetőséget biztosítunk számukra, hogy bekapcsolódhassanak szakképzési 

programjainkba. Pályázataink, vetélkedőink is segítik őket a felkészülésben. 

A tehetséggondozás számunkra azt jelenti, hogy keressük a tanulókban azokat az 

adottságokat, amelyek alapján a legkönnyebben fejleszthetők, s amelyek kiművelése a legtöbb 

sikerélményhez juttathatja őket. Ezért az általános képzést mindvégig sokoldalú 

képességfejlesztés kell, hogy jellemezze, hiszen minél sokszínűbb a képzés, annál többféle 

tehetség mutatkozhat meg. Egyes tehetségfajták - például a matematikai, a zenei, a nyelvi 

tehetség felismerésének és kiművelésének járt útja van Magyarországon. Mások, mint például 

az irodalmi, képzőművészeti, informatikai, technikai, szervezői, vállalkozói, politikai, vezetői 

tehetségnek a felismerésére és kibontakoztatására is szeretnénk hangsúlyt fektetni. 

Igyekszünk bevonni a zenei, képzőművészeti irányba szakosodott oktatási intézményeket 

iskolánk tehetséges tanulóinak fejlesztésébe, ezáltal bővítve a tanulóink rendelkezésére álló 

lehetőségeket. 

A tehetségek elkülönült nevelését nem tartjuk követendőnek, mert tehetségpazarláshoz vezet 

és a társadalmi békét veszélyezteti. Összehasonlító pedagógiai vizsgálatokból ismert, hogy az 

iskolarendszer a legtöbb tehetséget akkor tudja kibontakoztatni, a köz érdekeinek szolgálatára 

nevelni és hasznosan kiművelni, ha a különböző képességű tanulókat viszonylag hosszú ideig 

együtt nevelik. Nemcsak azért, mert a különféle tehetségek különböző életkorban ismerhetők 

fel (pl. a zenei tehetség sokkal korábban nyilvánul meg, mint a szervezőtehetség), hanem 
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azért is, mert a jó teljesítmény korai életkorban igen gyakran csupán a szülői ház erősebb 

támogatásából adódik, s nem bizonyít valóban kiemelkedő adottságokat. 

A tanórai foglalkozásokon igyekszünk teret adni a tehetséges tanulóknak, kiselőadások 

tartásával, nehezebben haladó társaik segítésével, szorgalmi feladatok kitűzésével igyekszünk 

ébren tartani érdeklődésüket, biztosítani fejlődésüket. Ösztönözzük őket tanulmányi 

versenyeken való részvételre és segítjük őket az azokra történő felkészülésében. 

Differenciált képességfejlesztésre ad lehetőséget a nem kötelező tanórai foglalkozásokon 

(fakultatív foglalkozások), valamint szakköri foglalkozásokon való részvétel is. 

A felső tagozaton a 8. évfolyamon, valamint a gimnáziumi oktatásban tanulóink 

továbbtanulását elősegítő felvételi előkészítő foglakozásokat tartunk matematikából és 

magyar nyelvből. 

Szakköreinket és érdeklődési köreinket is úgy szervezzük meg, hogy azok lehetőséget adjanak 

differenciált képességfejlesztésre. 
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A tanulók döntési folyamatokban való részvételi jogának gyakorlása 
 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

 a házirend elfogadása előtt 

 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

 

A tanuló, iskola, pedagógus együttműködésének formái 
 

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

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. Az 

iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen valamint a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén. A diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. A tanulót és 

a tanuló nevelőjét, és az oktatásért felelős vezetőt a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a 

szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve az ellenőrző könyvön keresztül írásban) 

tájékoztatják. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőkkel. 
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Iskolahasználók részvétele az iskola közéletében  
 

1. A nevelés, a nevelő és a tanuló személyes kapcsolata 

Bár a diákok nevelése az egész társadalom feladata, különösen nagy a szülők, valamint a 

nevelési intézmények felelőssége. A nevelés és az oktatás nem választható el egymástól, s 

mindkettőnek a tanuló érdekét kell szolgálnia. Az iskolai nevelés elsősorban a tanítás és 

tanulás folyamatában valósul meg. Ennek során a tanítvány a maga teljes személyiségében 

gyarapodik, de a felnőtt nevelő személyisége is teljesebbé válik. A nevelő magatartása, 

erkölcsisége minta a tanuló előtt, ez felelősséget ró a pedagógusra.  

2. A tanuló nevelése a család és az iskola közös felelőssége 

A nevelés alapvető színtere a család. Iskolánk nem kívánja csorbítani a szülők jogait, 

ugyanakkor nem is vállalhatja át alapvető kötelességeiket. Az iskola pedagógusai igyekeznek 

felismerni a családi nevelés hiányosságaiból eredő (elsősorban nyelvi-kommunikációs és 

viselkedésbeli) hátrányokat, és segíteni azok csökkentését. Pedagógiai munkánkban 

számítunk a szülői ház támogatására, a nevelési céljainak megvalósításában és a megfelelő 

módszereinek kidolgozásában törekszünk a szülőkkel való együttműködésre, és 

követelményeink igazodnak a gyermekek teherbíró képességéhez. 

3. Tanulói részvétel 

 Az azonos évfolyamba járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy 

osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség az intézmény diákönkormányzatának 

legkisebb egysége. 

 Az osztályközösség tagjaiból 2 fő tagja az iskolai diákönkormányzat vezetőségének. A 

tanulók közös tevékenységük szervezésére diákköröket hozhatnak létre, amelyeket 

szeptember 15-ig hirdetnek meg.  

 A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekképviseletét az iskolai 

diákönkormányzat látja el. Jogköreit magasabb jogszabályok rögzítik.  

 Fontos célkitűzéseink között szerepel, hogy iskolánk tanulói érezzék, hogy az ő 

részvételük is rendkívül fontos az iskola közéletében. Jó lenne, ha mindegyikben 

kialakulna az az igény, hogy a képességei szerint valamilyen formában tegyen az 

intézményünkért valami hasznosat, részt vegyen aktívan a közéletben. 

 

4. Pedagógusi részvétel 

 A nevelőtestület a nevelési- oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési-, 

oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

A nevelőtestület tagjai a nevelési- oktatási intézmény valamennyi pedagógus 

munkakört betöltő alkalmazottai, valamint a nevelő- oktató munkát segítő felsőfokú 

végzettségű dolgozói. 
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 Egy tanév során a nevelőtestület a következő értekezleteket tartja:  

 alakuló értekezlet; 

 tanévnyitó értekezlet; 

 tanévzáró értekezlet; 

 félévi és év végi osztályozó értekezlet; 

 munkatervben rögzített számú nevelési értekezlet; 

 Havonta egyszer munkaértekezlet; 

 Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell tartani, ha a tantestület tagjainak 

legalább 20 %- a vagy az iskola, óvoda vezetője kéri, ill. indokoltnak tartja vagy 

a szülői szervezet kezdeményezi; 

 A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek elkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból 

meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogkörének 

gyakorlását átruházhatja az iskolaszékre vagy a Diákönkormányzatra. Az átruházott 

jogkör gyakorlója tájékoztatni köteles - a nevelőtestület által meghatározott 

időközönként és módon- azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület 

megbízásából eljár. 

 A Diákönkormányzatot patronáló személy a tantestületünk tagja. Ő tartja a kapcsolatot 

a diákság és a nevelőtestület között. 

 Segíti iskolaújságunk megszerkesztését, megjelentetését, árusítását. 

 

5.  Szülői részvétel 

 A szülők az intézményben a közoktatási törvényben meghatározott jogaik és 

kötelezettségeik teljesítésének érdekében közösségeket hozhatnak létre. A szülői 

közösség működéséről saját maga dönt. A szülők képviselőjével az intézményvezető 

tart kapcsolatot. A szülők és a pedagógusok között a nevelési feladatok 

összehangolódására lehetőség nyílik az alábbi esetekben: 

 nyílt napokon,  

 nyilvános ünnepélyeken; 

 fogadóórákon; 

 szülői értekezleteken; 

 a faliújságokon kifüggesztett információkon keresztül; 

 a szülők képviselőjének részvétele a nevelői értekezleteken; 

 a gyermekvédelmi értekezleteken keresztül; 

 A szülői szervezettel való együttműködés szervezése az intézményvezető feladata. Az 

intézményvezető és a Szülői szervezet képviselője az együttműködés tartalmát és 

formáját az intézményi munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának 

egyeztetésével állapítja meg. 

 A szülői szervezet működési feltételeinek biztosításáról az intézményvezető 

gondoskodik. 
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 A szülői szervezet vezetőjét, képviselőjét meghívjuk a nevelőtestületi ülés azon 

napirendi pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek egyetértési, 

vagy véleményezési jogosultsága van. Ha a nevelőtestületi értekezlet időpontja a 

szülői szervezet vezetője, képviselője számára nem megfelelő, akkor az intézmény 

vezetője alkalmas időpontban tájékoztatást tart az érintett témákban. 

 Már hagyományai vannak annak, hogy a szülők az intézmény által szervezett 

rendezvényeken aktívan részt vesznek, nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy azok 

sikeresek legyenek. 

 

Szülő, tanuló és pedagógus együttműködésének formái 
 

Intézményünk csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói érdeklődésre épít, s mellette 

figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus 

fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség koordinált 

együttműködése. 

A tanuló nevelését a szülők kezdik meg, s teremtik meg a családban az egészséges testi és 

pszichikai fejlődés feltételeit. A szülők segítik a család keretében a gyermeket az első 

közösségi beilleszkedésben, itt sajátítja el a gyermek a társas érintkezés szabályait és 

szokásait, itt szerzi első esztétikai élményeit, itt formálódik viszonya a felnőttekhez. Vagyis a 

szülők nevelésben betöltött szerepe felbecsülhetetlen, mivel minden további nevelői befolyás 

érvényesülésére kihat. A szülők nevelését folytatják, illetve kiegészítik a pedagógusok. Hogy 

ez a közös nevelés a tanuló érdekeit, fejlődését szolgálja, s azonos elveken alapuljon, 

rendkívül fontos a szülők és a pedagógusok összehangolt nevelői együttműködése. 

Ezen együttműködés: 

 alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség 

 megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység 

 feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség 

 eredménye a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán a kedvezően fejlődő 

gyermeki személyiség 

 

Az együttműködés formái: 

a) A szülők részéről nyújtható közreműködési formák: 

 aktív részvétel az iskolai rendezvényeken 

 ötletnyújtás az előadások témájához 

 őszinte véleménynyilvánítás, építő kritikák az intézmény működésével kapcsolatban 

 együttműködő magatartás 
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 a nevelési problémák őszinte megbeszélése, közös megoldása 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzése 

 érdeklődő-segítő hozzáállás 

 szponzori segítségnyújtás 

 a minőségbiztosítási munkában történő aktív részvétel, kérdőívek kitöltése, 

visszaküldése 

 

b) Az intézmény által kínált együttműködési, segítségnyújtási formák: 

 nyílt napok, nyílt órák szervezése 

 rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról 

 változatos témájú szakkörök indítása, ahol a tanuló gyakorolhatja a helyes viselkedési 

módokat 

 előre tervezett szülői értekezletek 

 rendkívüli szülői értekezletek 

 fogadóórák 

 előadások szervezése (pl. logopédus, nevelési tanácsadó, pszichológus, védőnő 

meghívásával) 

 pályaválasztási tanácsadás 

 Elégedettség és igényfelmérés a minőségfejlesztés folyamatában. 

 

c) A szülői ház és az iskola együttműködésének lehetőségei: 

 üzemlátogatás szülői munkahelyeken 

 játékos vetélkedők (pl. tanár-diák- szülő vetélkedő) 

 együttműködés az intézmény egészségnevelési programjának működtetésében 

 közös rendezvények szervezése a szülők és a pedagógusok részvételével (mikulás, 

karácsony, tablóbál, Ki mit tud? , gyermeknap) 

 alapítványi támogatás és segítségnyújtás 

 

A szülők tájékoztatásának formái 
 

1. Szóbeli tájékoztatás 

A szülői értekezleteket az osztályfőnök tartja évente kétszer, szeptemberben és februárban és 

a tanév zárását megelőző időszakban (május hónapban). Tájékoztatja a szülőket a tanév 

feladatairól, az osztály problémáiról. Rendkívüli szülői értekezletet az igazgató, az 

osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke hívhat össze a felmerült problémák 



36 

 

megoldására. Szülői fogadóórákat az iskola valamennyi pedagógusa évente 2 alkalommal tart 

(általános fogadóóra). Amennyiben a szülő beszélni szeretne gyermeke pedagógusával, 

telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie. 

 

2. Rendszeres írásbeli tájékoztatás 

Valamennyi pedagógus köteles az érdemjegyeket és írásos bejegyzéseket az osztálynaplóba, 

nappali gimnázium esetén az elektronikus naplóba bejegyezni (kizárólag nappali tagozatos 

oktatás esetén vezet az iskola elektronikus naplót).  

Nappali oktatás esetén a rendszeres visszajelzés érdekében az érdemjegyek száma a heti 1 

órás tárgyakból félévente legalább 3, a heti 1,5 órás tantárgyakból félévente legalább 4, a heti 

2 vagy 2,5 órás tantárgyakból legalább 5, a 3 vagy több órás tárgyakból félévente legalább 6 

érdemjegy. 

 

Külső kapcsolatok 
 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatósága állandó 

munkakapcsolatban áll a következő intézményekkel: 

 Fenntartó 

 Magyar Államkincstár 

 Oktatási Hivatal 

 NSZFH (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) / Pest Megyei Kormányhivatal 

 Megyei Kormányhivatalok 

 Nevelési Tanácsadó 

 Családsegítő Szolgálat 

A munkakapcsolat kialakításáért, irányításáért az igazgató a felelős. 

 

A Gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és rendje, a 

gyakorlati képzésre vonatkozó egyéb rendelkezések: 

Az iskolában a gyakorlati képzést a kiadott szakképzési kerettantervek és központi programok 

alapján elkészített intézményi pedagógiai program, illetve képzési programok alapján 

szervezzük a Szakképzési törvény előírásainak megfelelően az alábbi formában:  

- kiegészítő gyakorlati képzés során, külső gyakorlóhelyen egyéni vagy csoportos formában 

együttműködési megállapodás formájában,  

- összefüggő szakmai gyakorlat együttműködési megállapodás keretében, 
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Együttműködési megállapodás esetében is a kapcsolattartás rendje az alábbi: 

- telefonos kapcsolattartás kérdések, kérések esetén, 

- együttműködési megállapodás előkészítése, 

- együttműködési megállapodás ellenjegyeztetése a területileg illetékes Kereskedelmi és 

Iparkamaránál, 

- gyakorlati képzés szúrópróbaszerű ellenőrzése, 

- igazolások kiadása kérésre 

 

A kapcsolatot a gyakorlóhelyekkel és a területileg illetékes kamarával a székhelyen az 

igazgatóhelyettes, a tagintézményben a tagintézmény vezető látja el telefonon, levélben, és 

személyesen. A gyakorlati képzés ellenőrzését a székhelyen az igazgatóhelyettes, 

tagintézményben a koordinátor látja el az adott szakon érintett szaktanár, gyakorlati 

szakoktató bevonásával éves ellenőrzési terv alapján. 

 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében a fenntartó 

megállapodást köt a városi egészségügyi szolgálattal. A megállapodás tartalmazza: 

 az iskolaorvos kéthetente három alkalommal történő rendelését az iskolában 

(tanévenként meghatározott időpontban) 

 a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

 fogászat 

 tüdőszűrés 

 belgyógyászatai vizsgálat 

 szemészet 

 kötelező védőoltások 

 pályaválasztás előtti általános orvosi vizsgálat 

 a védőnő által végzett higiéniai - tisztasági szűrővizsgálat 

 

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 

Az iskola közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során együttműködik a Nevelési Tanácsadóval, a gyermekjóléti 

szolgálat helyi intézményeivel, gyámügyi hatóságokkal. 

Az ifjúságvédelmi feladat valamennyi pedagógus kötelessége, munkájukat az ifjúságvédelmi 

felelős segíti.  
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A tanulmányok alatti vizsgák típusai és szabályai 
 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletének 64- 

73.§ rendelkezik. A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a 

Kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottság előtt lehet tenni. 

 

1. Osztályozó vizsgák 

A nappali és esti tagozatos tanulók a tanév követelményeiből osztályozó vizsgát tehetnek. 

Követelményeit a házirend 1. sz. függeléke tartalmazza. 

A jelentkezés módja: jelentkezési lap leadása, mely alapján igazgatói határozat rendelkezik az 

osztályozó vizsga lehetőségéről. 

Jelentkezési határidő: az intézményi munkatervnek, illetve az osztályozóvizsgákról szóló 

írásbeli tájékoztatásnak megfelelően. 

A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie, 

ha 

  felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól. 

  a tanuló a tanulmányait egyéni munkarend alapján végzi. 

  engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

 

  az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában 250 tanóránál 

többet mulasztott, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, és a nevelő testület engedélyezi az osztályozó vizsgát. 

  egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott, és emiatt a 

tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a nevelő 

testület engedélyezi az osztályozó vizsgát. 

 az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti 

tanítási órák húsz százalékánál többet mulasztott, és emiatt a tanuló teljesítménye nem 

volt érdemjeggyel értékelhető, és a nevelő testület engedélyezi az osztályozó vizsgát. 

  ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető. 

  előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az 

Intézmény helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a 

hiányzó év / évek tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig 

osztályozó vizsgát tennie. 
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Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok 

megrövidítésére is engedélyt kap a tanuló. Az osztályozó vizsgát komplexen megismételni 

nem lehet. 

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy 

tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló 

több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi 

elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai 

évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján 

valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott 

évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni. 

 

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása meghaladta a fentebb említett óraszámokat, akkor 

két lehetőség áll az intézmény előtt: 

 ha a tanuló teljesítménye hiányzásai ellenére tanév közben éremjegyekkel értékelhető 

volt, akkor a tanuló félévi vagy év végi minősítése a pedagógiai programban szereplő 

módon minden további nélkül értékelhető, azaz pusztán a hiányzásai miatt nem 

feltétlenül kell osztályozó vizsgát tennie, 

 ha a tanítási év közben a tanuló nem szerzett megfelelő számú érdemjegyet, így nem 

értékelhető, akkor a nevelőtestület engedélyezheti számára, hogy osztályozóvizsgát 

tegyen. 

 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az Nkt. 

51.§ (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. 

A nevelőtestület úgy is dönthet, hogy bizonyos tantárgyakból az évközi osztályzatai alapján 

leosztályozza a tanulót, más tantárgyakból – amelyekből a hiányzásai eredményeként nincs 

elegendő osztályzata – pedig osztályozó vizsgára kötelezi. Úgy azonban nem dönthet, hogy 

néhány tárgyból az évközi osztályzatok alapján leosztályozza a tanulót, más tantárgyakból 

azonban nem engedélyezi az osztályozó vizsga letételét. 

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja. 

A tanítási év végén osztályozatlan tanuló nem tehet osztályozó vizsgát, csak javítóvizsgát. Ha 

a szabályosan megtartott javítóvizsgája elégtelen, tanévet kell ismételnie. 
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2.  Különbözeti vizsga 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő 

az Intézmény a különbözeti vizsga letételét.  

Iskolánkba belépő tanulók esetén, ha a helyi tantervünkben szereplő, a beiratkozás tanévéig 

tanult tantárgyak nem egyeznek meg, vagy nem feleltethetőek meg az iskolánk helyi 

tantervében szereplő tárgyakkal, a belépő tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie a hiányzó 

tárgyakból. A különböző iskolatípusok tantervében szereplő természetismeret tantárgy 

beszámítható fizika, kémia, biológia és földrajz tárgyaknak. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak meghatározása során az Intézmény vezetője mindig 

egyedileg hoz határozatot a jelentkező tanuló ügyében.  

Ha egy tanulót korábbi tanulmányai alapján az intézmény vezetője magasabb évfolyamra vesz 

fel, tanulmányait a magasabb évfolyamon csak a különbözeti vizsgák teljesítésével 

folytathatja és fejezheti be. A tanítási év lezárásához, továbbá egy adott évfolyam 

teljesítéséhez eredményes különbözeti vizsgára van szükség.  

Az intézmény vezetője által meghatározott vizsgák teljesítésére legkésőbb a 12. évfolyam 

tanévében, november 30-ig van lehetőség. A vizsgák elmulasztása, nem teljesítése esetén a 

tanuló iskolánkban nem bocsátható érettségi vizsgára, az évfolyamok sikeres teljesítése esetén 

sem. A hiányzó különbözeti vizsgák záradékként feltüntetésre kerülnek a tanügyi 

dokumentumokban. 

 

3. Javítóvizsga 

 A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha 

  tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,   

 a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy 

azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le, 

  szakmai gyakorlatból a nevelőtestület a gyakorlati képzés szervezőjének egyetértésével 

engedélyezte, 

  az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. 

Javítóvizsga az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető. 

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a vizsgázó – kiskorú 

vizsgázó esetén a törvényes képviselő – írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó a 

fent meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát – javítóvizsgát is.  

A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent. 
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4. Pótló vizsga  

Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, 

pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. 

Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.  

 

A tanulmányok alatti intézményi vizsgákkal kapcsolatos általános szabályok  

Az iskolában a vizsgák az igazgató által megbízott vizsgabizottság előtt zajlanak. A vizsgák 

írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati vizsgarészekből állhatnak. Az egyes tantárgyak 

évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv, valamint az iskola Házirendje tartalmazza. 

Egy napon legfeljebb 3 írásbeli és 3 szóbeli vizsgát lehet megtartani, az írásbeli vizsgák 

között legalább 10 perc pihenőidővel. A szóbeli vizsgák között a tanuló kérésére biztosítható 

legalább 15 perc, ez alatt elhagyhatja a vizsgatermet.   

Az írásbeli vizsga ideje vizsgatárgyanként 60 perc (esti munkarend szerinti oktatásban 

szervezett vizsgák esetén), nappali rendszerű gimnázium esetén az írásbeli vizsgarész 

időtartama minden vizsgatárgy esetén 90 perc. Az írásbeli vizsgáról jegyzőkönyv készül a 

megfelelően kialakított ülésrenddel, az esetleg előforduló rendkívüli események, 

szabálytalanságok leírásával, a dolgozatokat beszedő teremfelügyelő aláírásával. A javító 

tanár piros tollal javítja ki a dolgozatokat, rávezeti az eredményt és aláírja. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó legalább 10 perccel a meghirdetett vizsgakezdés előtt érkezik 

meg. A vizsgabizottság jelenlétében tantárgyanként tételt húz, kiválasztja a hozzá tartozó 

segédeszközt, majd legalább 30 perc felkészülési idő után önállóan felel. A szóbeli feleltetés 

időtartama nem lehet több 15 percnél. Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljesen 

tájékozatlan, az elnök egy alkalommal póttételt húzat. 

Ha a tanuló nagyon komoly indokkal, neki fel nem róható okból nem tud megjelenni a 

vizsgán, akkor írásban kérheti az igazgatótól (az igazolást mellékelve), hogy másik napon 

vizsgázhasson. 

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a vizsgázó – kiskorú 

vizsgázó esetén a törvényes képviselő – írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az 

előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

 

Vizsgaidőszakok 

 A tanulmányok alatti vizsgát a rendes vizsgaidőszakokban lehet letenni. Osztályozó vizsga a 

tanítási év (szorgalmi idő: szeptember 1-jétől a következő év június 15-éig terjedő időszak) 

során bármikor szervezhető.  
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- Őszi: egyéni időbeosztás szerint 

- Félévi: egyéni időbeosztás szerint 

- Tavaszi: az aktuális tanév rendjében szereplően érettségire jelentkezők esetében 

érettségi vizsgát megelőző egy hónapon belül  

- Év végi: május – június 

- Nyári: javítóvizsga időszak 

A vizsgaidőszakok pontos időtartamáról az intézményi éves munkaterv rendelkezik.  

A tantestület halasztást adhat a tanulmányi vizsgák letételére legkésőbb az érintett tanév 

utolsó napjáig, azaz augusztus 31-ig. 

Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen vizsgát. 

 

A vizsgák követelménye, részei, az értékelés rendje 

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag, 

valamint a Házirendben feltüntetett tanulmányok alatti vizsgák követelménye.  

 

Az értékelés helyi rendje 

Tanulmányok alatti vizsgák esetén  

Az írásbeli és a szóbeli vizsgák egyaránt az alábbi százalékok alapján kerülnek értékelésre, 

szóbeli vizsga esetén a szaktanár értékelőlapon pontozza a vizsgázó teljesítményét:  

 

Esti munkarend szerinti felnőttoktatás 

(általános iskola és gimnázium egyaránt) 

Nappali rendszerű gimnázium 

Elégtelen (1): 0 - 20% 0 – 59% elégtelen 

Elégséges (2): 21- 39% 60 – 70% elégséges 

Közepes (3): 40– 59% 71 – 80% közepes 

Jó (4): 60 – 79% 81 – 90% jó 

Jeles (5): 80 -100 % 91 – 100% jeles 

 
 

 
Idegennyelv tantárgy esetében (nappali): 

 0-45%: elégtelen (1) 

 46-59%: elégséges (2) 

 60-74%: közepes (3) 

 75-90%: Jó (4) 

 91-100%: Jeles (5) 
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Amennyiben az adott évfolyamra vonatkozó 

osztályozóvizsga tananyaga – nappali 

gimnázium vizsgája esetén – középszintű, 

illetve emelt szintű érettségi (vagy hasonló 

jellegű) feladatsor formájában kerül 

számonkérésre, a vizsga értékelése, illetve 

az érdemjegy kialakítása az adott szintű 

érettségi vizsga értékelési százalékainak 

megfelelően történik. 

 

A sikeres vizsga minimális követelménye: 

Szóbeli és írásbeli vizsgarész egyidejű minimum elégséges szintű teljesítése. 

 

Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga  

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a közoktatási 

feladatkörében eljáró oktatási hivatal, szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati 

vizsgatantárgyak esetén pedig a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt intézmény 

szervezi. 

A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját 

megelőző harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 

vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy 

milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül 

továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, amelyik az első félév, illetve a szorgalmi 

idő utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt 

napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. Az iskola a 

kérelmet hét napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek. 

Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a 

vizsgabizottság, illetőleg a vizsgáztató iskola törzslapi bejegyzés céljából értesíti azt az 

iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra 

lépéséről - figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott, illetve a vendégtanulóként 

szerzett osztályzatot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 
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Osztályozó vizsgák szervezése:   

Nappali oktatásban: 

- Az igazgató határozatban megnevezi az osztályozó vizsga bizottságának tagjait az adott 

tanév első napján. 

 - Az igazgató az intézményi munkatervben megjelöli az osztályozó vizsga időszakát és a 

vizsga szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos határidőket a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően. 

- Az iskola értesíti a tanulókat az osztályozó vizsga időpontjáról és feltételeiről a vizsgát 

megelőzően legalább 30 nappal. 

- A tanulók a vizsga megkezdése előtt legalább 10 nappal leadják jelentkezésüket. 

 - Az igazgató legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapig elbírálja a jelentkezéseket és 

határozatban megjelöli azokat a tanulókat, akik a vizsgát megkezdhetik. A tanulónak 

ugyanezen időpontig van lehetősége arra, hogy a vizsgára való jelentkezését – írásban – 

visszavonja. 

 

Felnőttoktatás esti munkarend szerint: 

 - Az igazgató határozatban megnevezi a tanulmányok alatti vizsgák bizottságának tagjait az 

adott tanév első napján. 

 - Az igazgató az intézményi munkatervben megjelöli a tanulmányok alatti vizsgák időszakát 

és a vizsga szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos határidőket a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően. 

- Az iskola kiértesíti a tanulókat az osztályozó vizsga feltételeiről a vizsgát megelőzően 

legalább 60 nappal. 

- A tanulók a vizsga megkezdése előtt legalább 50 nappal leadják jelentkezésüket. 

- Az igazgató a vizsga megkezdése előtt legalább 40 nappal elbírálja a jelentkezéseket és 

határozatban megjelöli azokat a tanulókat, akik a vizsgát megkezdhetik. 

- Az iskola értesíti a tanulókat az osztályozó vizsga pontos időpontjairól a vizsgát megelőzően 

legalább 20 nappal. 
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Osztályozó vizsgára jelentkezés rendje (felnőttoktatásra vonatkozóan is): 

Az osztályozó vizsgára való jelentkezés a jelentkezési lap benyújtásával történik. Az 

osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét a törzslapba és a 

bizonyítványba a megfelelő záradékkal be kell vezetni.  

Osztályozó vizsgára jelentkezés feltétele, hogy a tanuló kitölti a „Jelentkezési lap 

osztályozóvizsgára” elnevezésű formanyomtatványt, és azt a meghatározott határidőig 

benyújtja azt. 

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás esetén, előrehozott idegennyelv érettségi vizsgára 

történő jelentkezés céljából tervezett osztályozóvizsga esetén a jelentkezés feltétele a komplex 

(C) típusú B2 szintű (középfokú) nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése az adott 

idegennyelvből. 

 

A tanuló a vizsgára történő jelentkezését visszavonhatja, amennyiben a vizsgalehetőségtől 

történő elállás szándékát írásban jelzi, legkésőbb az adott vizsgabizottság működésének első 

napját megelőző napon. A jelentkezés visszavonásának elfogadásáról határozat készül – a 

tanuló ebben az esetben az adott tanév során megkezdett évfolyamon teljesíti tanulmányi 

kötelezettségét.  

Ezen lehetőséggel kizárólag azon tanuló élhet, aki az adott tanévben – tanulmányi idejének 

rövidítése céljából – még nem teljesített sikeresen osztályozóvizsgát. 

 

6. A vizsgáztatás rendje  

Az osztályozó vizsgára a szaktanár az előzetesen ismertetett témakör-sorozatot készít, amiben 

csak a tanulókkal egyeztetett, a kötelező tananyagba tartozó feladatok szerepelhetnek. 

Ismerjék a tanulók, hogy mi az a teljesítmény, amit az adott tantárgyból a minimumért 

nyújtani kell. 

A tanulók a tanulmányok alatti vizsgákon az érettségi vizsgán is alkalmazható 

segédeszközöket használhatják. Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve 

alapján a vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók 

egymás között nem cserélhetik. 

A vizsgák szervezése során az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek tetszőleges sorrendben 

követhetik egymást, a sikeres vizsga feltétele mindkét vizsgarész sikeres (legalább elégséges) 

teljesítése.   

Amennyiben a tanuló két évfolyam tantervi követelményeit egy vizsgaidőszakban teljesíti, az 

alacsonyabb évfolyam vizsgakövetelményének teljesítése nem előfeltétele a magasabb 

évfolyam vizsgáinak megkezdésének.  
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A szóbeli feleletek esetében a szaktanár az általa adott számszerű értékelést indokolja, az 

indoklás értékelje az elméleti teljesítményen túl a felelő kommunikatív készségét, 

kifejezőképességét, beszédkultúráját. A szaktanár a tanítás folyamatában és értékelő 

munkájában szaktárgyától függetlenül helyezze előtérbe a szép magyar beszéd tanítását, amit 

önmagától is meg kell követelnie, s a tanítványait is nevelnie kell rá. 

Az írásbeli feleleteknél a szaktanár a javítás során törekedjen arra, hogy a tanuló által 

elkövetett hibát a tanuló nevelésére tudja felhasználni. A szaktanár a szakmai hibákon túl 

javítsa a nyelvhelyességi hibákat is. 

Az értékelés valamennyi formájában legyen normakövető, fejlessze a tanuló önértékelési 

képességét, hatása váljon pozitív személyiségfejlesztővé. 

Az értékelő pedagógus mindig vállalja értékelésének tartalmát.  
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Felvétel, felvételi vizsga, Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei  
 

1. Felvétel, felvételi vizsga 

 

Magángimnázium – hat és négy évfolyamos gimnázium 

A felvételi rangsor kialakítása: A felvételi rangsor két szempont alapján jön létre. 

 

Négy évfolyamos gimnázium 

1.  Hozott pontszámok 

6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyei (készségtárgyak, magatartás, szorgalom 

kivételével valamennyi tantárgy eredményét számítjuk - ha van az említett évfolyamon-) 

matematikai átlagának tízszerese számít hozott pontszámnak. Az érdemjegyek összesítése a 

jelentkezési lap tantárgyi sorrendje alapján a biológia tantárggyal bezárólag történik (magyar 

nyelv, magyar irodalom, angol nyelv történelem, földrajz, matematika, fizika, kémia, 

biológia).  

Felvételi tantárgyak 6. év vége 7. év vége 8. félév 

Magyar nyelv 5 5 5 

Magyar irodalom 5 5 5 

Idegen nyelv 5 5 5 

Történelem 5 5 5 

Földrajz  5 5 

Matematika 5 5 5 

Fizika  5 5 
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Kémia  5 5 

Biológia  5 5 

Elérhető max. pontszám: 50 pont 

 

2. Írásbeli felvételi 

A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett matematika 

és magyar nyelvi írásbeli vizsga eredményének átlaga. 

 

Felvételi eredmény: 

Osztály Hozott pontszám Központi írásbeli 

Gimnáziumi osztály 50% 50% 

 

Matematika – fizika és matematika – informatika tagozatra történő jelentkezés esetén a 

felvételi pontszámok számítása a következők szerint alakul: 

o Hozott pontszám: a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem és a tanult 

idegen nyelv tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzata.  

Elérhető max. pontszám: 50 pont. 

o A Központi magyar írásbeli felvételi maximum 50 pont. 

o A Központi matematika írásbeli felvételi: maximum 100 pont. 

o Így összesen maximum 200 pont az elérhető felvételi pontszám. 

 

Hat évfolyamos gimnázium 

A hozott pontszámot az 5. osztály évvégi és a 6. osztály I. félévi érdemjegyeinek matematikai 

összege adja, a hozott pontok számításánál figyelembe vett tantárgyak: magyar, matematika, 

történelem, idegen nyelv és egy természettudományos tantárgy (biológia, földrajz, fizika, 

kémia vagy természetismeret) 
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A szerzett pontszámot a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal 

megszervezett matematika és magyar nyelvi írásbeli vizsgákon elért pontszámok 50%-nak 

összege adja. 

A hozott pontok számításánál 

figyelembe vett tantárgyak 

Hozott pont 

összesen 

Szerzett pont 

Szerzett 

pont 

összesen 

Összpontszám 

5. oszt. II. félév 6. oszt. I. félév Írásbeli pont 

 Magyar 

Matematika 

Történelem  

Idegen nyelv 

Egy term.tud. 

tárgy (biológia, 

földrajz, fizika, 

kémia, 

természetismeret) 

 Magyar 

Matematika 

Történelem 

Idegen nyelv 

Egy term.tud. 

tárgy (biológia, 

földrajz, fizika, 

kémia, 

természetismeret) 

Anyanyelv 

feladatlap 

pontszáma/2 

Matematika 

feladatlap 

pontszáma/2 

25 pont 25 pont 
max.: 

50 pont 
25 pont 25 pont 

max.: 

50 pont 

max.: 

100 pont 

 

A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga: 

Jelentkezési határidő:   A tanév rendjében meghatározottak szerint. 

Jelentkezés módja:   Jelentkezési lapon a középiskolában. 

Időpontja:    A tanév rendjében meghatározottak szerint. 

Helyszíne:     Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium,  

     Szakközépiskola és Általános Iskola    

     2400 Dunaújváros, Pannon kert 1. 

Pótló felvételi vizsga:   A tanév rendjében meghatározottak szerint. 

     (Azoknak, akik az előző alkalommal nekik fel nem  

     róható ok miatt nem tudtak részt venni az írásbelin. 

Vizsgaismétlésre nincs mód.) 

 

Az írásbeli vizsgán a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentummal 

(diákigazolvány vagy személyi igazolvány) kell megjelenni a felvételizőnek. 

A központi írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl.: 

számológép) nem használható. A feladatlapokat tollal kell kitölteni. 

A vizsgázókat a vizsga előtt írásban tájékoztatjuk, hogy hol és mikor tekinthetik meg a 

kiértékelt dolgozataikat, hol és mikor tehetnek észrevételt az értékelésre. 
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A vizsgázó és szülője Intézményünk székhelyén a megadott időpontban az iskola 

képviselőjének jelenlétében megtekintheti a központi írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapját. A 

szülő másolatot (elektronikus másolatot is) kérhet a megtekintett feladatlapról. 

A vizsgázó és a szülője a hivatalos javítókulcs eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban 

észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig (16 óráig) adhat le az 

iskolában.  

A felvételi döntés folyamata: 

A tanév rendjéről szóló hatályos rendeletben meghatározott időpontok szerint. 

Közvetlenül tájékoztatjuk a vizsgázókat a vizsga eredményéről, az értékelő lapot 

minden tanulónak átadjuk. 

A felvételire vonatkozó jogszabályok:  

 2011. CXC. tv. A nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 A tanév rendjéről szóló hatályos rendelet 

  

 

Felnőttoktatás 

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés 

alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a 

beíratás napján jön létre. 

Egyéb esetekben a tanulói jogviszony létrejötte Nkt. 50-51.§. alapján történik. 

 

A tanulók felvételének elvei, kritériumai 

 

Esti tagozaton végezheti, folytathatja középiskolai tanulmányait minden olyan tanulni vágyó, 

aki az adott tanévben betölti 16. életévét. (Nktv. 60. §. (3). bekezdés) 

A felnőttoktatásra vonatkozó rendelkezéseket a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 143. § 

(1)-(4). bekezdések tartalmazzák. 

 

A jelentkezéshez szükséges: 

- kitöltött jelentkezési lap, 

- a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítvány,  

- személyi igazolvány,  

- lakcímkártya,  

- TAJ kártya 

 

http://www.kalaszestigimi.hu/felvetelelvei.html
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Jelentkezés elbírálása 

Minden egyes jelentkező más-más elbírálást igényel, mérlegelendő, hogy mikor, milyen 

típusú iskolába járt és ott milyen eredményt ért el, mert ezek nagyban befolyásolják a tanulás 

eredményességét. 

 

A felvétel általános szabályai:  

- általános iskolában a legmagasabb iskolai végzettség (legmagasabb sikeresen befejezett 

évfolyam) alapján a következő évfolyamra történik a beiskolázás.  

Büntetés-végrehajtási intézetben – a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelethez kapcsolódó 13/2017. 

(II. 6.) OP szakutasítás 33.3. pontja értelmében „amennyiben az általános iskolai oktatásban 

résztvevőknek nem érkezik meg a bizonyítványa, a beiskolázott elítélt szintmegállapító vizsgát 

kérhet az oktatást végző iskolától.” 

- 9. évfolyamra vesszük fel a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezőket;  

- 10. évfolyamra vesszük fel a szakmunkásképzőt, a szakképző iskolát, illetve a szakiskolát 

végzetteket, akik egyáltalán nem tanultak közismereti tárgyakat  

- 11. évfolyamra vesszük fel az iskolarendszerű képzésből érkező szakmunkás végzettséggel 

rendelkező tanulókat, akik tanultak közismereti tárgyakat. Amennyiben a 10. évfolyam 

tárgyai nem feleltethetőek meg az intézmény helyi tantervének tárgyainak, abban az esetben a 

tanuló különbözeti vizsgát tehet a hiányzó tantárgyakból. 

- Akik a tanulmányaikat gimnáziumban, szakközépiskolában megszakították, iskolánkban a 

megfelelő évfolyamon folytathatják, tantárgyi eltérés esetén különbözeti vizsga letételével.  

- Egyéni elbírálás alapján, mód van a fentiektől való eltérésre, általános esetben tanulmányok 

alatti (osztályozó, különbözeti) vizsgák letételével magasabb évfolyamra történő felvételre, a 

tanulmányi idő rövidítésére. 

 

 

2.  Átvétel, átiratkozás 

Más iskolából, illetve más tanulócsoportból történő átvétel esetén az igazgató az 

intézményvezetés előzetes javaslata alapján dönt a felvételről a jelentkezőnek az alapfokú 

iskolában, illetve a szakmai előképzettség során elért tanulmányi eredményei, a szakmai 

alkalmassági vizsga, illetve ha a jelentkező olyan szakmára jelentkezik, amelyet csak 

pályaalkalmassági követelményeknek megfelelő személy tölthet be, a jelentkező 

alkalmasságára vonatkozó szakvélemény figyelembevételével.  

Középiskolában – az érettségi vizsgára bocsáthatóság érdekében – a tanuló számára tantárgyi 

különbözeti vizsgákat határozhat meg az intézmény vezetője.  

A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. 

Amennyiben a tanuló korábbi középfokú tanulmányait (elsősorban felnőttoktatás keretében) a 

Pannon Oktatási Központ Gimnázium valamely feladat-ellátási helyén sikeresen teljesítette, 

az „intézményen belüli átjárhatóság elvét” követve, tanulmányait különbözeti vizsga nélkül 

folytathatja a magasabb évfolyamon (korábbi szakiskola – közismereti szakasz, 

szakközépiskola és gimnázium közötti átjárhatóság). 
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3. Továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Iskolánkban a magasabb évfolyamra lépés feltétele az, hogy a tanuló a kötelező és a választott 

(fakultatív) tantárgyak mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot, vagy "megfelelt" 

minősítést kapjon a tanév végén. 

A helyi tantervben a tantárgyaknál részletesen megtalálhatók az egyes évfolyamokra lebontva 

a továbbhaladás feltételei. 

Ha elégtelen osztályzatot, vagy "nem felelt meg" minősítést kapott a tanuló, akkor javító 

vizsgát tehet. Háromnál több elégtelen osztályzat vagy "nem felelt meg" minősítés esetén a 

tanulónak évfolyamot kell ismételnie. Ez alól a szabadon választható órák sem képeznek 

kivételt. 

Az iskolai évfolyamok – a korábban részletezetteknek megfelelően – osztályozóvizsgákkal is 

teljesíthetőek.  

 

4. Kilépés, tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése 

A közoktatási intézményben a tanulói jogviszony megszűnéséről a Nkt. 53.§-a rendelkezik.  

Ennek értelmében megszűnik a tanulói jogviszony, ha  

 a tanulót egy másik iskola átvette; 

 az utolsó évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiadásának napján; 

 a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló 

tanulmányait nem kívánja tovább folytatni. 

 gimnázium tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követő első érettségi 

vizsgaidőszak utolsó napján. 
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv 
 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy 

megérkezése előtt. 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott 

alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai 

balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a 

sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az 

elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan, osztályfőnöki, biológia tanórákon, 

szakkörökön az ismeretek elsajátítására. 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető 

elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. 

hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni. 

 

1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  
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 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.  

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében: 

 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

 támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésekre való jelentkezését. 

 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

 a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia 

rovarcsípések 

légúti akadály 

artériás és ütőeres vérzés 

komplex újraélesztés 

Kémia 

mérgezések 

vegyszer okozta sérülések 

savmarás 

égési sérülések 

forrázás 

szénmonoxid mérgezés 

Fizika 
égési sérülések 

forrázás 

Testnevelés magasból esés 
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 az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes 

módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 

igénybe vétele az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

 

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

 szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó); 

 minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak 

az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági 

Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára. 

 

Egészséges életmódra nevelés, egészségfejlesztés 
 

Iskolánk nagy gondot fordít az egészséges életmódra nevelésre. Fontos, hogy a diákjaink 

felismerjék: az egészség érték, amelyet az egyénnek és a közösségnek egyaránt óvnia, ápolnia 

kell. E cél csak akkor érhető el, ha kialakítjuk a diákokban az önmagukért és másokért érzett 

felelősség tudatát, ezért az egészséges életmódra nevelés erkölcsi nevelés is. 

Az egészségnevelést a családdal együttműködve próbáljuk megvalósítani. Ebben legfontosabb 

szerepe a megelőzésnek, az egészségmegőrző szokások kialakításának van. Tanulóinkat 

segítjük a helyes táplálkozás- és mozgáskultúra, a testápolási szokások kialakításában.  

Ugyanakkor szükséges az egészségkárosító tényezők megismertetése is, anélkül, hogy 

akaratlanul az érdeklődés felkeltésével egészségkárosító szokások kialakulását segítenénk elő 

tanulóinknál. Tudniuk kell, hogy az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a kábítószer-fogyasztás, 

a szexuális szabadosság és következményei (pl. AIDS), a helytelen gyógyszerfogyasztás, 

vegyszerkezelés az egészségüket veszélyezteti, de ezekre a veszélyekre csak a szükséges 

mértékben és időben hívjuk fel a figyelmüket. Elhibázottnak tekintjük az indokolatlan és idő 

előtti "felvilágosítást", kampányokat.  

Az egészségre nevelést az egészségtan tantárgy és az osztályfőnöki órák keretein kívül is 

gyakoroljuk, pl. a védőnő vagy az ÁNTSZ képviselője által tartott előadások keretében, 

illetve egészségnapi programok szervezésén keresztül. 
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A véradás népszerűsítését is fontos intézményi feladatnak tekintjük – a véradásra alkalmas 

diákok, valamint a szülők és az iskola dolgozóinak körében egyaránt –, felhívva a figyelmet a 

véradás társadalmi fontosságán túl arra is, hogy a véradók saját egészségügyi állapotukról is 

visszajelzést kaphatnak. Iskolánk rendszeresen helyet ad a Magyar Vöröskereszt helyi 

szervezete által szervezett véradásoknak.  
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HELYI TANTERV 
 

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 
 

A tankönyvek, segédletek kiválasztásánál a beiskolázott tanulóink felkészültségét figyelembe 

véve elsősorban a középszintű érettségi felkészítéséhez ajánlott tankönyveket részesítjük 

előnyben. 

 

A szakmai tantárgyak tankönyvei – lényegesen kisebb kínálat – kevesebb választási 

lehetőséget biztosítanak. Iskolánkban a nevelő – oktató munka során a pedagógusok csak 

olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyvek, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag 

feldolgozásához, amelyeket az Oktatási minisztérium hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A 

nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van. 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az 

egyes szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.  

 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszközök használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A taneszközök 

beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

A kiválasztás joga az adott osztályban tanító pedagógusé, de figyelembe kell vennie a 

következőket: 

 A tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának elsődleges elve, hogy 

tartalmazza a kerettantervek minimumkövetelményeinek eléréséhez szükséges 

tartalmakat. 
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 Feleljen meg intézményünk célrendszerének. Ennek érdekében tartalmazza a 

képességfejlesztés sokoldalú lehetőségeit. 

 Feleljen meg az önálló tanulást segítő didaktikai alapelveknek: 

 szerkezete legyen világos, egyszerű; 

 motiváljon, keltse fel a gyerekek érdeklődését; 

 szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen; idegen kifejezéseket, 

szavakat akkor használjon, ha azok alapvető fogalmak, folyamatok nevei, és 

ekkor is tartalmazza azok eredetét, magyar fordítását; 

 alkalmas legyen a segítő megkülönböztetésen, differenciáláson, egyéni tempón 

alapuló oktatási tevékenységek megoldásában; 

 szervesen kapcsolódjon tartalmában, küllemében, feladatmennyiségében a 

sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának alapelveihez; 

 ábrái, betűméretei, szerkesztése segítse az önálló ismeretszerzést; 

 ösztönözzön ismétlésre, rendszerezésre; 

 adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre; 

 adjon mintát az önálló feladatmegoldásra. 

 Piktogramjai, jelrendszere legyen azonos valamennyi évfolyamon. 

 Méretében legyen kézbe vehető, borítója érdeklődést keltő, színes és tartós. 

 Legyen több évig használható, és ára elérhető. 

 Az előző feltételeket figyelembe véve lehetőség szerint tankönyvcsaládokat 

vásároljunk az egyes tantárgyak tananyagainak nagyobb mértékű összefonódása, 

egymásra épülése miatt. 

 Egy tankönyvcsaládhoz azonos elvek alapján készüljenek mérőlapok. 

 Hasonlóan megfelelő taneszközök esetén az olcsóbbakat kell előnyben részesíteni. 

 

A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten szóban, az 

iskola könyvtárában elhelyezett listán írásban tájékoztatjuk a szülőket. 

A hagyományos taneszközök (könyv, példatár, munkafüzet, térkép stb.) mellett más típusú 

információhordozókat is választunk (audiokazetta, videó anyag, CD-ROM, számítógépes 

hagyományos szoftver), ezek kiválasztása, finanszírozása a hagyományos eszközökhöz 

hasonlóan történik. 

Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásból egyre 

több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket 

a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók térítésmentesen használhatják. 
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Ingyenes tankönyvellátás szabályzata 

 

Mindenkori hatályos törvény alapján.  

Az ingyenes tankönyvellátást biztosítania kell vagy az iskolából történő tankönyvkölcsönzés, 

napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétel, vagy használt tankönyvek 

biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a 

nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden, a törvény által felsorolt kategóriák 

valamelyikébe sorolható tanuló részére. 

A normatív kedvezményre vonatkozó kérelmet igénylőlapon kell bejelenteni. Az igénylő a 

jogosulatlanul igénybe vett kedvezményért jogszabályban meghatározott módon felel. 

Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál kit kell 

tartósan beteg, fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját 

jogán családi pótlékra jogosultnak tekinteni – kivéve, ha a családi pótlékra való jogosultság a 

legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg – a családok támogatásáról szóló 1998. 

LXXXIV. tv. II. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában az egy 

főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 130%-át. 
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Nemzeti Alaptanterv (NAT) szerinti pedagógiai feladatok 
 

1. A társadalmi életre való felkészítés 

A tanuló az iskolában éli meg először a társadalom függőségi és hatalmi viszonyait, saját 

jogait és lehetőségeit sorsa és a közélet formálásában. Ezt figyelembe véve közvetítjük a vele 

szemben támasztott követelményeket, alakítjuk azt a módot, ahogyan vele viselkednek, 

ahogyan vele szemben követelményeket támasztanak, amiképpen hozzá szólnak és róla 

beszélnek, ahogyan megszervezik és értékelik a munkáját, s a módszereket, amelyekkel 

elősegítik az együttműködését, jogainak, érdekeinek érvényesülését. A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a tanulók személyiségének alakulására nagy hatással van a diáktársak 

értékrendje, a tanárok és a diákok, valamint a diáktársak között uralkodó magatartás és 

hangnem. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy az iskola nevelő szerepét ezekben a 

kapcsolatokban is gyümölcsöztesse. 

 

2. Hazaszeretetre nevelés 

Nagy hangsúlyt helyezünk a hazaszeretetre nevelésre, s emellett, az európai gyakorlatnak 

megfelelően, a környező népekkel való megértő együttműködésre. Nevelő és oktató 

munkánkban minden lehetséges alkalmat és eszközt felhasználva próbáljuk elősegíteni 

azoknak a közösségi összetartó erőknek a kialakulását és növekedését, amelyek erősítik a 

növendékek kötődését a nemzethez, erősítik a haza szeretetét. A hazaszeretetre nevelés 

kiemelkedő eszközének tekintjük a magyar nyelv, a magyar történelem, a földrajz, a magyar 

művelődéstörténet és irodalom, a honismeret tanítását. Nemzeti és állami ünnepeinket 

méltóképpen, a tanulóink által színpadra vitt emlékműsorokkal ünnepeljük meg.  

 

3. Erkölcsi nevelés 

A közös emberi értékek tisztelete, azok megvalósításában az egymásrautaltság s a kölcsönös 

függés tudata erkölcsi szolidaritásban egyesíti a társadalom tagjait. A közös értékekkel való 

azonosulás alakítja minden emberi közösség erkölcsi tudatát, s az ezeknek megfelelő erkölcsi 

magatartás a közösség legfontosabb összetartó ereje.  

Igen nagy tehát az iskola és a pedagógusok szerepe a közerkölcs alakításában. A jót építő, az 

igazat érvényre juttató, szeretet által vezérelt közösségekben tudnak kialakulni azok a 

magatartási és viselkedési formák, szokások, amelyekre a társadalomnak szüksége van: a 

szolidaritás, az előzékenység, az állhatatosság, az előítélet-mentesség, a másik ember 

tisztelete, a tolerancia, a megbízhatóság, az alkalmazkodóképesség, a hűség. 
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Az erkölcsi nevelés legfontosabb eleme a példaadás. Minden pedagógus példát ad, akár 

akarja, akár nem. A pedagógusaink egyéni és testületi magatartásának tükröznie és mintáznia 

kell azt a közösségi értékrendet, amire a tanulóinkat nevelni akarjuk.  

Az erkölcsi magatartás formálása mellett az iskolánk kiemelt feladata a társadalmi együttélés 

viselkedési szabályainak megismertetése és az ezek megtartására nevelés is. A helyes 

közlekedési magatartástól a különféle társas helyzetekben szokásos viselkedési normákig 

sokféle – a korosztály szükségleteihez és társadalmi tapasztalataihoz illő – eligazító ismeretet, 

tanulási tapasztalatot kínálunk fel ahhoz, hogy a tanulóink felnőtt korukra el tudjanak 

igazodni és természetesen tudjanak viselkedni a társas kapcsolatok és helyzetek 

sokféleségében. Tanulóinkkal a derűs és kiegyensúlyozott, jóindulatú viselkedés példáját és 

szabályrendszerét ismertetjük meg és ennek követésére tanítjuk. 

 

4. Családi életre nevelés 

A különböző társas kapcsolatok között az erkölcsi nevelés szempontjából legfontosabb a 

család. A családi életre az iskolának is nevelnie kell. Fel kell készítenie a felelősségteljes 

döntés képességére, amely a párválasztáshoz, a házassághoz, a szülői feladat vállalásához 

szükséges. 

A nemek közti különbség tudatosítása, tisztelete, a férfi és a nő egyenrangúságának 

elfogadtatása mellett fontos nevelési feladat a szülői szerepek és a családi 

munkamegosztásban betöltött szerepek tudatosítása, a mai valóság tényeihez igazodó és a 

család emberformáló jelentőségének megfelelő kezelése. A jelentős számban rossz családi 

légkört megélő gyermekek, tanulók számára fontos a vonzó családmodellek bemutatása. 

Ismerkedjenek meg az egymás segítésének, kölcsönös szeretetének pozitív eredményeit 

igazoló példákkal. Tudatosítjuk a tanulókban, hogy a hűség, a család: érték, és az ezért hozott 

áldozatvállalásnak értelme van. 

A felső tagozatban (elsősorban a 7. és 8. osztályokban) és gimnáziumban a téma 

jelentőségéhez illő komolysággal beszélünk a szerelemről és a párválasztásról, szexualitásról. 

 

5. Egészséges életmódra nevelés 

 Iskolánk nagy gondot fordít az egészséges életmódra nevelésre. Fontos, hogy a diákjaink 

felismerjék: az egészség érték, amelyet az egyénnek és a közösségnek egyaránt óvnia, ápolnia 

kell. E cél csak akkor érhető el, ha kialakítjuk a diákokban az önmagukért és másokért érzett 

felelősség tudatát, ezért az egészséges életmódra nevelés erkölcsi nevelés is. 

Az egészségnevelést a családdal együttműködve próbáljuk megvalósítani. Ebben legfontosabb 

szerepe a megelőzésnek, az egészségmegőrző szokások kialakításának van. Tanulóinkat 

segítjük a helyes táplálkozás- és mozgáskultúra, a testápolási szokások kialakításában. 
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Ugyanakkor szükséges az egészségkárosító tényezők megismertetése is, anélkül, hogy 

akaratlanul az érdeklődés felkeltésével egészségkárosító szokások kialakulását segítenénk elő 

tanulóinknál. Tudniuk kell, hogy az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a kábítószer-fogyasztás, 

a szexuális szabadosság és következményei (pl. AIDS), a helytelen gyógyszerfogyasztás, 

vegyszerkezelés az egészségüket veszélyezteti, de ezekre a veszélyekre csak a szükséges 

mértékben és időben hívjuk fel a figyelmüket. Elhibázottnak tekintjük az indokolatlan és idő 

előtti "felvilágosítást", kampányokat.  

Az egészségre nevelést az egészségtan tantárgy és az osztályfőnöki órák keretein kívül is 

gyakoroljuk, pl. a védőnő vagy az ÁNTSZ képviselője által tartott előadások keretében, 

illetve egészségnapi programok szervezésén keresztül. 

 

6. Testi nevelés 

Az egészségneveléshez hozzátartozik a testi nevelés. A testi nevelés célja az egészséges testi 

és lelki fejlődés, a rendszeres mozgás iránti igény felkeltése és kielégítése, a fizikai, értelmi és 

akarati tulajdonságok – ügyesség, gyorsaság, mozgáskészség, állóképesség, önfegyelem, 

cselekvésbiztonság – fejlesztése. 

A testi nevelés során – az életkor általános sajátosságai szerint – differenciált terhelésre 

törekszünk. Ugyanis a mozgásélmény öröme és az egyénhez mért követelményszintek 

ösztönzik a tanulókat képességeik és akaratuk fejlesztésére. Az egyéni adottságokhoz mért 

követelményszintek megállapítása segíti az önismeret kialakítását, a másság tiszteletét. Az 

akaraterő fejlesztését, az állóképességet, edzettség kifejlesztését mind a jellemépítés, 

jellemformálás, mind a továbbtanulás, a szakmatanulás szempontjából igen fontosnak tartjuk. 

Az akaraterőt, a segítőkészséget befolyásoló jellemformáló helyzeteket próbáljuk felhasználni 

az emberi kapcsolatok és értékes tulajdonságok fejlesztésére. Fontosnak tartjuk, hogy 

tanuljanak meg tanulóink felszabadultan – de a szabályok megtartásával – játszani, tanulják 

meg a vereséget elviselni, a győzelem öröme mellett a másik sikerét is jó szívvel elismerni és 

értékelni. 

A sportversenyeket úgy szervezzük meg, hogy azok a becsületes helytállásra, a tiszta 

küzdelemre ösztönözzenek. Az iskolánk színeiben induló tanulók érezzék kötelességüknek a 

lehető legjobb eredmény elérését, és legyenek tudatában, hogy közösségünket képviselik. 

Teljesítményükre ugyanakkor az egész iskola figyelmét felhívjuk eredményeik ismertetésével, 

díjaik bemutatásával, és egyéb módon. 

A tanórákon kívüli sportolási lehetőségek az iskolai életet színessé, változatossá, 

élményszerűvé teszik, meghatározó szerepük van a tanulók egészségének megőrzésében, 

életmódjuk alakításában.  A mindennapos testmozgás lehetőségét diákjainknak az iskolai 

sportkör tevékenységén keresztül biztosítjuk. Arra törekszünk, hogy a rendszeres mozgás, 

testedzés a tanulóinkban elemi igény maradjon az iskolánkban folytatott tanulmányaik 

befejezése után is. 
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7. Környezeti nevelés 

Környezeti nevelésünk célja, hogy neveljük és tanítsuk a tanulókat a természetes és az épített 

környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, környezetbarát életvitelre. Feladatunk, 

hogy felkeltsük a tanulók igényét a tiszta, egészséges környezet kialakítására, megóvására. 

Az ember és környezete egységes rendszert alkot. Létérdek, hogy a tanulóink valós képet 

kapjanak a természet megóvásának emberi, társadalmi, technikai feltételeiről. Ezért fontos, 

hogy megismerjék a legfőbb környezeti problémákat, és elsajátítsák a problémák 

megértéséhez és kezeléséhez szükséges természettudományos és társadalmi ismereteket. A 

környezetgazdálkodási ismeretek, a környezet megóvásának szemlélete áthatja helyi 

tantervünket a megfelelő képzési területeken, illetve tantárgyakban. (egészségtan, hon- és 

népismeret, az ember és társadalomismeret, etika, mozgókép- és médiaismeret). A tanórán 

kívüli neveléssel (pl. környezetvédelmi munkák szervezésével, napközis foglalkozások 

környezeti nevelési tartalmával, nyári tábor szervezésével a természetbe) és az iskolánk 

környezeti kultúrájával is erősíteni kívánjuk a környezetért felelős magatartás kialakítását 

tanulóinkban.  

 

8. Esztétikai nevelés 

Az esztétikai nevelés alapfeladata az esztétikai érzékenység és nyitottság, a szépség iránti 

fogékonyság kialakítása, ami az emberi teljességhez az érzelemgazdagsággal, az alapvető 

emberi értékek átélésének képességével járul hozzá. A korszerű esztétikai nevelésben a 

művészi élmények és az irodalmi művek, műalkotások elemzése mellett egyre nagyobb 

súllyal szerepel a hétköznapok esztétikumának tudatosítása: a természet, a mesterséges 

környezet, a társas érintkezés és a nyelvhasználat formakultúrájának felismertetése. Az 

eredményes módszerek között ma is elsőrangú a maradandó élményt nyújtó 

alkotótevékenység, amit jól egészít ki az ízlésnevelésben és a tudatos ítéletalkotásban 

nélkülözhetetlen kritikai, elemző munka. 

Az esztétikai nevelés az iskola teljes helyi tantervének a feladata, és nem elégszünk meg 

azzal, hogy az kitüntetett helyet kap az irodalom, zene és a művészeti tantárgyak tanításában. 

Szépen dekorált, ízlésesen kialakított tantermeinkkel személyes példát kívánunk mutatni, s 

tanulóink esztétikai ízlésének fejlesztését szolgálja az órai füzetek vezetésének rendszeres, 

félévenkénti ellenőrzése és értékelése is.  
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A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 
 

Iskolánk a nappali rendszerű iskolai oktatásban a mindennapos testnevelést és testmozgást az 

Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

A mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 

keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

 

Választható tantárgyak, foglalkozások 
 

1. Tantárgyválasztás, fakultáció 

A pedagógiai program határozza meg, mely tantárgyakat lehet tanulni az egyes 

évfolyamokon.  

A fakultáció óraszáma tantárgyanként heti 2-2 óra. 

A választható tantárgyakra és szakokra az osztályközösség javaslatot tehet; a döntést az 

igazgató hozza a lehetőségek figyelembe vételével. A 10. osztályosok közép- és emelt szintű 

érettségire jelentkezésének és tantárgyválasztásának rendje: 

Az iskola igazgatója minden évben a februári szülői értekezletig elkészíti és közzéteszi a 

tájékoztatót (írásban) a választható tantárgyakról és a felkészítés szintjéről. Ennek alapján a 

10. évfolyamon tanuló diák április 30-ig gondolkodhat arról, hogy mely tantárgyakból 

szeretne emelt szintű felkészítőre járni az utolsó két évben. Ez nem jelenti persze azt, hogy 

csak olyan tárgyból tehet emelt szintű vizsgát, amelyből iskolai felkészítésen vett részt. A 

tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. Április 30-ig ki kell választani és 

megjelölni a tájékoztató utolsó lapján, hogy a kötelező érettségi tárgyak közül melyiket 

kívánja a tanuló emelt szinten tanulni. Legalább egy kötelezően választandó tantárgyat is 

választani kell, itt is meg kell jelölni, hogy emelt szinten kívánja-e tanulni.  A választott órát 

oktató tanár személyéről a tanulók a jelentkezéskor tájékoztatást kapnak, de a 

tantárgyfelosztás csak a tanév elején válik véglegessé. Természetesen érettségizni 5-nél több 

tárgyból is lehet, de az emelt szintű felkészítésre egy tanuló maximum 3 tárgyból vállalkozhat 

a tanuló számára felvehető óraszámok felső korlátja miatt. Az utolsó oldalt le kell választani, 

és aláírva kell leadni április 30-ig az osztályfőnöknek, aki továbbítja az igazgatónak. A 11-12. 
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év kezdetekor a tanuló írásban kérelmet nyújthat be az igazgatóhoz választásának 

módosításához. Az igazgató az indokokat figyelembe véve dönt az engedélyezésről. 

 

2. Tanórán kívüli iskolai foglalkozások 

A szaktanár kérésére, egyeztetve a tanulókkal és szülőkkel szakkör, művészeti kör, sportkör, 

korrepetálás, érettségi felkészítő foglalkozás indítható, melyek óraszáma heti 1-2 óra. Az 

engedélyezésről az igazgató dönt. 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei 

szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 

Az intézményben az alábbi tanórán kívüli foglalkozási formák léteznek: 

Szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől függően, a 

munkaközösség vezetők javaslata alapján indít az iskola az éves túlórakeret és a 

felhasználható órakeret függvényében. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján 

történnek, erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője 

felelős a szakkör működéséért.  

A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában.  

A szakköröket fel kell tüntetni a az éves tantárgyfelosztásban. 

Az iskolai diáksportkör (DSK) a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a sport 

megszerettetésére alakul. A DSK mint szervezeti forma önálló szabályzat alapján működik, 

az iskola tanulóinak nyújt lehetőséget a sportköri foglalkozásokon, versenyeken valamint 

önköltséges tanfolyamokon való részvételre.  

A korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 

felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. Az alsó tagozat 

korrepetálásai az órarendben rögzítve a tanítók javaslatára kötelező jelleggel történnek. A 

felső tagozatban differenciált foglalkoztatással, képesség szerinti csoportbontással, ill. tanórán 

kívüli foglalkozás keretében a szaktanárok javaslatára történik. 

Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel az iskolai szinten kiemelkedő teljesítmények 

függvényében lehetséges. Tehetséges tanulóinkat benevezzük a különböző szervek (városi, 

megyei, országos) által meghirdetett versenyekre. 

 

Tanfolyamokat az iskola a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának 

függvényében indít. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő kéri a 

tanfolyamvezetőtől. A tanfolyamokon való részvételért havonta előre fizetett térítési díj 

fizetendő. 
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Az iskola tanulói, közösségei (osztályok, diákönkormányzat) egyéb rendezvényeket is 

tarthatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni az iskola 

igazgatójának, és az engedélyezett összejövetelen biztosítani kell a pedagógusi felügyeletet. 
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A tanulmányi munka ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei 
 

A tanulók teljesítményének mérése, regisztrálása és értékelése az oktató-nevelő munka 

állandó velejárója. Egyrészt a tanórákon és tanórán kívül nyújtott teljesítmények állandó 

elismerése és értékelése tartozik ide, másrészt az iskolai élet egy-egy szakaszának lezárását 

jelentő vizsgák.  

 

1. A tanulmányi munka ellenőrzésének, értékelésének alapelvei 

A tanulmányi előmenetel folyamatos ellenőrzése, értékelése (az osztályozás) a pedagógus 

törvényben rögzített joga. Az értékelés szaktárgyi és pedagógiai kifogástalanságáért a 

szaktanár felel, viszont az alapelvek, célok, funkciók tekintetében konszenzusnak kell lennie a 

nevelőtestületen belül. Az értékelés fő alapelve a fejlesztő támogatás. Intézményi norma, 

hogy a tanári értékelés a tanuló emberi méltóságát tiszteletben tartva elfogulatlan és konkrét 

legyen. A minősítés ( az érdemjegy / osztályzat ) hitelesen tükrözze a tanulói teljesítményt.  

A mérés- ellenőrzés célja: informálódni a tanuló tananyagban való előrehaladásáról, az 

értékelés funkciója pedig hiteles visszajelzést adni számára a követelmény- teljesítmény 

megfeleléséről, de legátfogóbb célja a reális önértékelés, az önálló tanulási képesség és igény 

kialakítása. 

 

2. Az értékelési minősítés alapformái (A minősítés körébe tartozó fogalmak féléves, 

éves szakaszt illetően) 

Az érdemjegy: 

A tanév folyamán a tanár a tanuló írásbeli és szóbeli teljesítményeit rendszeresen 

érdemjegyek adásával minősíti 

 

Az osztályzat: 

Félévi és év végi osztályzat, mely a jelzett időszakok alatti tanulmányi eredményt minősíti. 

 

Szöveges értékelés: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az első évfolyamon félévkor 

és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a 

tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy felzárkóztatásra szorul. 
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A szöveges értékelés elvi követelményei: 

 fejlesztőközpontúság jellemezze 

 vegye figyelembe az életkori sajátosságokat 

 legyen összhang a NAT, a pedagógiai program, a helyi tantervi rendszer és a 

kimunkált értékelési koncepció között 

 jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelés 

 személyre szóló és ösztönző jellegű legyen 

 a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő 

szerepet betölteni 

 konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelölje meg a továbblépés útját és módját, nyelvi 

megformáltságában legyen közérthető a tanuló számára  

 

A számszerű minősítés „mértékegységei”: 

A hagyományos ötfokozatú skála alapján – az érdemjegyekre és az osztályzatokra 

vonatkozóan: 

 

A tantárgyak esetében: 

Jeles  (5) 

Jó  (4) 

Közepes (3) 

Elégséges (2) 

Elégtelen (1) 

 

Érdemjegyet kaphat a tanuló: 

 szóbeli feleletre (lehet részletes számadás és összefoglaló, tételszer0), 

 írásbeli munkára (röpdolgozat, esszé, házi dolgozat, témazáró nagydolgozat, tantárgyi 

tesztek), 

 előre megadott témakörből önálló kiselőadásra, 

 óraközi, tanórai munkára, 

 tantárgyi tanulmányi versenyen való részvételre. 
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A tanulói szóbeli feleletek/teljesítmények értékelése a teljesítéssel egyidejű, nyilvános és 

indokolandó. (A tanuló kulturált ellenvéleménye érdemjeggyel nem torolható meg. Az írásos 

tanulói teljesítmények (dolgozatok) tanári értékelésének határidejét, módját, közzétételét 

belső szabályzatok rögzítik. 

 

A tanulót a szorgalmi időszak utolsó hetének kivételével megilleti az osztályzat javításának 

lehetősége.  Ebben az időszakban témazáró dolgozatot íratni már nem lehet. 

 

Az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazárók, összefoglaló jellegű teljesítmények 

érdemjegyei a félévi/tanév végi végső jegyek (az osztályzatok) alakításában nagyobb szerepet 

játszanak, ezeket az osztályozó naplóban meg kell különböztetni más érdemjegyektől. 

 

Nappali oktatás esetén a rendszeres visszajelzés érdekében az érdemjegyek száma a heti 1 

órás tárgyakból félévente legalább 3, a heti 1,5 órás tantárgyakból félévente legalább 4, a heti 

2 vagy 2,5 órás tantárgyakból legalább 5, a 3 vagy több órás tárgyakból félévente legalább 6 

érdemjegy. 

Esti munkarend szerinti felnőttoktatásban az érdemjegyek minimális száma félévenként 

legalább 3, minden tantárgy esetében. 

A felnőttoktatásban résztvevő tanulók esetében – a rendszeres, érdemjegyekkel történő 

értékelés mellett – arra is lehetőség van, hogy a tanulók tudását félévkor, illetve a tanítási év 

végén vizsgán (ún. beszámoltató vizsgán) értékeljék a pedagógusok. 

 

A tanulók tanulmányi munkája során az érdemjegyeken, osztályzatokon kívüli elismerést 

jelent az év végi (évzárón átadott) jutalomkönyv vagy dicsérő oklevél, melyet "kiemelkedő 

tanulmányi munkáért", "hiányzásmentes tanévért" vagy "kiemelkedő közösségi munkáért" 

kaphat a tanuló. 

 

Osztályzatok, érdemjegyek 

A bizonyítványban szereplő tantárgyi osztályzatok összefoglaló képet adnak a tanuló adott 

tanévben nyújtott teljesítményéről, tájékoztatva a pedagógusokat, tehát minősíti a tanulókat. A 

tantárgyi osztályzatokat a tanuló évközi (ellenőrzőbe és naplóba beírt) érdemjegyei, vagy az 

osztályozó vizsga (különbözeti vizsga; javítóvizsga) eredményei alapján kell kialakítani az 

Nkt. szerint. 
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A tanév végi osztályzat tanúsítja tehát, hogy 

 a tanuló az adott évfolyam követelményeit milyen mértékben teljesítette 

 ismeretei elegendőek-e az elégséges minősítés megszerzéséhez 

 tudása elegendő-e a következő évfolyam elvégzéséhez, vagy a záróvizsgára 

bocsátáshoz. 

 

A tanulók év végi osztályzatait a nevelőtestület áttekinti, dönt a tanuló magasabb évfolyamba 

lépéséről. Vitás esetekben (ha a tanuló év végi osztályzata jelentősen eltér az év közben 

tapasztalt előmeneteltől) a nevelőtestület felkéri az érdekelt pedagógust, hogy adjon 

tájékoztatást döntésének okairól, indokolt esetben változtassa meg döntését. 

 

Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, de a nevelőtestület ennek indokaival nem ért 

egyet, az év végi osztályzatot az évközi eredmények alapján a tanuló javára módosíthatja. 

Vizsgán kapott osztályzatot a tantestület nem változtathatja meg. 

 

A tanuló előmeneteléről a nevelőket és az oktatásért felelős vezetőt az ellenőrzőbe, a félévi 

értesítőbe és a bizonyítványba beírt eredmények segítségével kell tájékoztatni. 

Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása soha nem válhat a fegyelmezés eszközévé! 

 

Érdemjegyek, osztályzatok értelmezése: 

 

Jeles (5) aki 

 a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz 

 a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni 

 a tantárgy szaknyelvét használja, szabatosan fogalmaz 

Jó (4) aki 

 a tantervi követelményeknek megfelelően, kevés hibával tesz eleget 

Közepes (3) aki 

 a tantervi követelményeknek hiányosan tesz eleget 

 a számonkérés során tanári segítségre szorul 

Elégséges (2) aki 
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 a tantervi követelményekből a továbbhaladáshoz csak a szükséges minimális 

ismeretekkel, jártassággal rendelkezik, fogalmakat önállóan nem alkot, önálló 

feladatvégzésre ritkán képes 

Elégtelen (1) aki 

 a tantárgyi minimumot nem teljesítette 

 ennek eleget tenni a tanári útmutatás segítségével sem képes 

 

Értékelési norma: 

A témazáró dolgozat minősítése a követelmény – megfelelés százalékában 

Jeles 91-100 % 

Jó 75-90 % 

Közepes 60-74 % 

Elégséges 46-59 % 

Elégtelen 0-45 % 

 

Osztályozhatóság, osztályozás rendje 

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása meghaladta a jogszabály által meghatározott 

óraszámokat, akkor két lehetőség áll az intézmény előtt: 

 ha a tanuló teljesítménye hiányzásai ellenére tanév közben éremjegyekkel értékelhető 

volt, akkor a tanuló félévi vagy év végi minősítése a pedagógiai programban szereplő 

módon minden további nélkül értékelhető, azaz pusztán a hiányzásai miatt nem 

feltétlenül kell osztályozó vizsgát tennie, 

 ha a tanítási év közben a tanuló nem szerzett megfelelő számú érdemjegyet, így nem 

értékelhető, akkor a nevelőtestület engedélyezheti számára, hogy osztályozóvizsgát 

tegyen. 

Az osztályozás az adott tanév tantárgyi követelményeinek való megfelelés alapján, ill. 

eredményes tantárgyi osztályozó vizsga alapján történik. 

Indokolt huzamos hiányzás esetén – amennyiben a tanuló nem tud legalább elégséges szinten 

bekapcsolódni a folyamatos munkába –, „felmérő” dolgozat írására, illetőleg osztályozó 

vizsgára kötelezhető, legkésőbb a pótvizsga időszakára. 
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Az érdemjegyek bejegyzése a szóbeli és írásbeli feleletek esetében kék illetve fekete, az 

írásbeli nagy témazárók piros, az egyéb érdemjegyek (pl.: kiselőadás, pontokból alkotott 

jegyek stb.) más színű tintával vagy egyéb megkülönböztető módon történik. 

 

Értékelés felnőttoktatásban 

A felnőttoktatásban résztvevő tanulók esetében – a rendszeres, érdemjegyekkel történő 

értékelés mellett – arra is lehetőség van, hogy a tanulók tudását félévkor, illetve a tanítási év 

végén vizsgán (ún. beszámoltató vizsgán) értékeljék a pedagógusok. 

 

Értékelés szakképzési évfolyamon 

Szakképzések esetében az adott tantárgyak értékelési módját a szakképzési kerettanterv 

határozza meg, tananyag-egységenként. A tanulók értékelése alapvetően a köznevelési 

törvényben meghatározott érdemjegyekkel és osztályzatokkal – jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2) és elégtelen (1) – történik, de a kerettanterv meghatározhat ettől eltérő eseteket 

is. 

Amennyiben a tantárgy teljesítésének feltétele a tanórákon való jelenlét, abban az esetben a 

pedagógus szövegesen (részt vett / megfelelt) értékeli a tanulók teljesítményét. 

A felnőttoktatásban résztvevő tanulók esetében – a rendszeres, érdemjegyekkel történő 

értékelés mellett – arra is lehetőség van, hogy a tanulók tudását félévkor, illetve a tanítási év 

végén vizsgán (ún. beszámoltató vizsgán) értékeljék a pedagógusok. 

 

 

A tanuló magatartásának, szorgalmának értékelése 

 

A magatartás osztályzatok megállapításának szempontjai 

példás (5): fegyelmezett, viselkedése kulturált, példamutató, másokat képes jó irányba 

befolyásolni, tanáraival tisztelettudó, udvarias, társaival segítőkész, jó modorú, kerüli a 

durvaságot és a durva beszédet, közösségi munkában készségesen részt  vállal, munkaerkölcse 

példás, a Házirend ellen nem vét, igazolatlan hiányzásai nincsenek 

 

jó (4):  órai magatartása jó, viselkedése kulturált, tanáraival udvarias, társaival jó modorú, 

kerüli a durvaságot, erkölcsi magatartása szabálykövető, a Házirend ellen nem vét, de nem 

aktív és nem kezdeményező 
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változó (3): órai magatartása kifogásolható, viselkedését nem mindig tudja kontrollálni, a 

modortalanság és durvaság előfordul társaival való kapcsolataiban, erkölcsi értékrendje 

bizonytalan, változó és kifogásolható, munkaerkölcse nem megbízható, ingadozó; könnyen 

befolyásolható, a Házirend ellen kisebb vétséget követ el, osztályfőnöki figyelmeztetést 

kapott, igazolatlanul hiányzott 

 

rossz (2):  órákon fegyelmezetlen, zavarja társait a munkában, viselkedése a közösségre 

nézve erősen destruktív, társaival udvariatlan, tiszteletlen, durva, magatartása  erkölcsi 

szempontból is kifogásolható, nem tarja be a Házirendet, s emiatt osztályfőnöki vagy 

igazgatói figyelmeztetést is kapott, bármilyen fegyelmi vétségi ügye van, sok az igazolatlan 

mulasztása 

 

 

A szorgalom osztályzatok megállapításának szempontjai 

 

példás (5): a tanítási órákra való felkészülése - képességéhez mérten - kifogástalan, 

tanórákon aktív, tanulmányi versenyeken részt vesz 

jó (4):  iskolai munkáját teljesíti, vállalt feladatait elvégzi, többletfeladatot önként nem vállal 

változó (3):   iskolai munkájában csak időnként tanúsít törekvést, kötelességét csak ismételt  

figyelmeztetés után teljesíti. Változó lehet annak a tanulónak a szorgalma is, aki valamely 

tárgyból elégtelent kapott, ugyanakkor hozzáállása és tanulmányi eredménye folyamatos 

javuló tendenciát mutat vagy képességeihez mérten  relatíve jól teljesít. 

hanyag (2): képességéhez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét 

gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan,  valamely tantárgyból bukásra áll. 

 

Egyéni munkarend szerint tanuló diák magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. 

A tanulót képességeinek megfelelően kell megítélni. Készségtárgyak esetén ez különösen 

mérlegelendő szempont, hiszen eltérőek a személyes adottságok. A bukott tanulónál általában 

a szorgalom hanyag, de indokolt esetben változó is lehet. 
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Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái 
 

Javítás, iskolai írásbeli beszámoltatások rendjének elvei, számonkérés formái 

A folyamatos tanulás az általános iskolai, szakiskolai, középiskolai nevelés-oktatás 

természetes igénye.  

A tanulóknak minden órára készülniük kell, és minden órán ismereteikről, jártasságukról, 

készségük szintjéről számot kell tudniuk adni.  

Gondot fordítunk arra, hogy minden olyan számonkérési formát gyakoroltassunk, mellyel a 

tanulók tanulmányaik során találkozhatnak (teszt, esszé, fordítás, számítással megoldható 

feladat, grafikon, táblázatelemzés stb.). 

A számonkérés formája lehet szóbeli felelet vagy írásbeli beszámoltatás. 

 

Az írásbeli beszámoltatás formái: 

 röpdolgozat (kisebb anyagrészben elért eredmény mérése vagy a továbbhaladáshoz 

szükséges szint mérése)  

 összefoglaló, témazáró dolgozat (egy nagyobb anyagrészben, egy fejezetben elért 

tudás szint, készség átfogó mérése)  

 házi dolgozat (önálló ismeretszerzés, önálló tanulás, tananyag kiegészítése)  

Az írásbeli beszámoltatás alapelvei 

A témazáró dolgozat a témakörök végén a tantárgynak megfelelő írásbeli feladat vagy 

feladatsor, amelyet legalább öt munkanappal előre kell a tanulóknak bejelenteni; egy 

munkanapon maximum két témazáró dolgozat íratható, az osztályfőnökkel kell előre 

egyeztetni a szaktanárnak (illetve egyéb módon). 

A szóbeli ill. írásbeli feleltetésnek ("röpdolgozat") nincs korlátja, a folyamatos felkészülés 

ellenőrzésére szolgál. Lehetőleg egy munkanapra három írásbelinél (röp- és nagydolgozat) 

több ne kerüljön, a szaktanár az osztályfőnökkel egyeztessen. 

A gyakorlati feladatok a tantárgy jellegének megfelelően; a tanulók gyakorlati készségeinek 

ellenőrzésére szolgálnak. A beadási határidő feleljen meg a feladat jellegének; az egyéb 

feladatoktól függetlenül adható. 

Az értékelés jellege erősen függ a szaktárgytól is, ezért a tanév első óráján a részletes, 

tantárgyra szabott értékelési szempontokat ismertetni kell. 
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Felnőttoktatásban a számonkérés módját és ütemezését, időszakait a szaktanár határozza meg. 

 

Röpdolgozatot kivéve a tanulók az írásbeli számonkérés előtt egy héttel tájékoztatást kapnak, 

hogy felkészülésük idejét jobban beoszthassák, és a tanulói terhelés egyenletességét 

biztosítsuk.  

Alapelvünk, hogy egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható egy 

osztályban.  

A hiányzó tanuló a röpdolgozaton kívül minden más írásbeli számonkérést köteles pótolni a 

tanárral egyeztetett időpontban. Ha ezt elmulasztja, elégtelen osztályzatot kap.  

 

Otthoni feladatok, a felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

kiadásának elvei 
 

Célja a tanulók egyenletes terhelése, és a tanítási szünetek védelme. 

Az otthoni feladatok a folyamatos felkészülést szolgálják, ezért minden tantárgyból 

folyamatosan adhatók. 

A feladatok mennyisége olyan legyen, hogy a több tárgyra történő felkészülést vegye 

figyelembe. 

A feladatok elkészítését érdemjeggyel lehet honorálni. 

A felkészülés érdekében téli, tavaszi szünetben is adható házi feladat. 

A dolgozatokat, feladatokat 14 tanítási napon belül kell értékelni, javítani, és az eredményt 

közölni. A 14 napos határidő a tanár hivatalos, vagy betegség miatti távollétével növekszik. A 

határidő után kiosztott dolgozatokra kapott érdemjegyről a diák eldöntheti, hogy érvényes-e, 

azaz a naplóba beírásra kerüljön-e. Ha a határidő betartása a diák hiányzása miatt nem volt 

lehetséges, a jegy beírható. 

 

A javítás határideje: Az írásbeli beszámolókat 14 munkanapon belül ki kell javítani. Újabb 

témazáró nem íratható, míg az előbbit ki nem javította a szaktanár.  

A témazárókat 1 évig az iskola irattárában őrizzük.  

A nevelők, oktatásért felelős vezető a szülő kérésére megmutathatja a kijavított dolgozatokat.  

A tanmenetekben és az eseménytervben rögzített írásbeli számonkérések lehetőséget adnak a 

koordinációra. 
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Csoportbontások, egyéb foglalkozások szervezési elvei 

A tanítás osztálykeretben történik, egyes - a helyi tantervben meghatározott - tantárgyak 

oktatása csoportbontásban. (pl. idegen nyelv oktatás, szükség esetén matematika). 

Az azonos tudásszinttel rendelkező tanulók kerülnek egy csoportba. 

A tanulók érdeklődésének megfelelően lehetőséget biztosítunk tanórán kívül szervezett 

foglalkozásokra (szakkörök, felzárkóztató foglalkozás, nyelvvizsga-előkészítő stb.). 
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A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 
 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés szakos pedagógusok végzik az iskola 

nappali rendszerű oktatásban részt vevő diákjainak körében, a NETFIT útmutatása alapján. 

A tanulók teljesítményének mérése fontos feladat, cél a fizikai teherbíró képesség növelése az 

évek folyamán. El kívánjuk érni, hogy a tanulók saját egészségük megőrzésének érdekében 

maguk is érdekeltek legyenek ennek fejlesztésében. Kialakuljon bennük az igény a 

sportolásra, testmozgásra és az egészséges életmód megtartására. 

 

A mérés megkezdése előtt a testnevelők tájékoztatják a tanulókat a mérés szükségességéről. A 

mérést bemelegítés előzi meg. Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott 

próba elvégzésekor három kísérleti lehetőség megadása mellett a legjobb eredmény kerül 

feljegyzésre. A próba előtt, és annak végeztével a tanulók megmérik a pulzusszámukat. 

 

A NETFIT célja: 

A NETFIT elsősorban diagnosztikai jelleggel méri és követi nyomon a tanulók fizikai 

fittségét, a köznevelési intézmények rendelkezésére bocsátott útmutató szerint [„Kézikönyv a 

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) alkalmazásához”]. Célja az egészséghez 

szükséges fittségi állapot elérése, megőrzése, javítása (fejlesztése) a tanulók fizikai aktivitási 

szintjének növelésén keresztül.  

A NETFIT tartalmi területei: 

A tanulók testösszetételére vonatkozó mérések - az antropometriai paraméterek mérése és a 

testösszetétel becslése 

A tanulók vázizomzatának fittségére vonatkozó (pálya)tesztek 

A tanulók aerob kapacitására vonatkozó (pálya)tesztek 

 

A mérés befejezése után a testnevelő tanár és a tanulók közösen megbeszélik, illetve 

kiértékelik az eredményeket. 

Az évente ismétlődő mérések alkalmával a tanulók folyamatosan nyomon követhetik 

fejlődésüket, így felnőtté válásukig megismerik fizikai teljesítőképességük állapotát és annak 

javításának lehetőségeit. 
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Az intézmény egészségnevelési programja 
 

Az egészségfejlesztés fő célja, hogy képessé tegye az embereket arra, hogy egyre növekvő 

kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek ez egészségükkel, és 

mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és lehetőségekkel. Olyan életmódbeli 

alternatívákat kínál fel, amelyekkel azonosulva az egyéneknek lehetőségük nyílik az 

egészségesebb életforma kiválasztására, így az egészségmegőrzés a mindennapi élet része 

kell, hogy legyen, mely messzemenően figyelembe veszi az egyén szociális és gazdasági 

helyzetét, mentális és fizikai kapacitását. 

Az egészségnevelés célkitűzései 

 a tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése (fizikai képességek 

fejlesztése, szellemi teljesítmény erősítése, szociális kompetenciák, kreatív 

együttműködés fejlesztése) 

 azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak, szokásoknak a kialakítása 

melyek a tanulók egészségi állapotát javítják 

 az egészséges életvitel, életvitel kialakításához szükséges döntések meghozatalára 

felkészíteni 

 a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás 

fejlesztése 

 a káros függőségekhez vezető szokások megelőzése 

 a családi életre, felelős és örömteli párkapcsolatokra való felkészítés 

 

Az iskola egészségnevelési feladata 

 Az emberi szervezet működésével és a betegségek megelőzésével kapcsolatos 

ismeretek bővítése 

 Az életvezetéssel kapcsolatos ismeretek bővítése és az életvezetéssel kapcsolatos 

kompetenciák fejlesztése 

 

Az egészségnevelés területei 

 Egészséges életmód, 

 az egészségi állapot tudatos figyelése, 

 étkezés, táplálkozás, 

 betegségek kialakulása és a gyógyítási folyamat, 

 a szenvedélybetegségek elkerülésének módjai, 

 személyes krízishelyzet felismerése, kezelési stratégiák, 

 szexuális felvilágosítás-nevelés, AIDS prevenció, 
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 a családtervezés, 

 egészséges személyiségfejlődés elősegítése, 

 testi higiénia, 

 testedzés, mozgás. 

 

Az iskolai egészségnevelés főbb színterei 

 osztályfőnöki órák, 

 szaktárgyi órák, 

 tanórán kívüli foglalkozások, 

 témanapok, témahetek, 

 egyéb programok, szűrések, vizsgálatok. 

 

Az egészségnevelés kiterjed az emberi együttélés, illetve az ember-természet kapcsolat 

bemutatására és formálására, elősegíti a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését, 

kiterjed a testi-lelki egészség nevelésre, a társas készségek (mindenekelőtt a 

konfliktuskezelés, döntés, együttműködés) fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is. 

Az egészségnevelés iskolai gyakorlatában harmonikusan ötvöződik a természettudományi és a 

társadalomtudományi ismeretek köre, hiszen csak az ember biológiai és társas-társadalmi 

természetének sajátosságaira építve történhet az értékrend, az erkölcs és az életviteli szokások 

formálása, összehangolása. Minden tantárgy, de különösen a biológia, a kémia és a 

testnevelés követelményében megjelennek az egészségneveléshez kapcsolódó elemek, témák. 

így az egészségfejlesztési program átfedi valamennyi tantárgy ismeretanyagát. 

A tantárgyak tartalmához illeszkedő, a hagyományos tanítási órákon kívüli foglalkozások 

között igen fontos a mindennapos testedzés biztosítása, mely az egészséges élethez 

szükséges mozgáskultúrát fejleszti.  

Iskolánk folyamatosan pályázik egészségfejlesztési-drogprevenciós pályázatokra, melyek 

segítségével tanároknak, diákoknak tartunk felvilágosító foglakozásokat. 

 

Iskolánkban hagyományosan minden tanév második félévében egészséghetet tartunk. 

Kiállítási installáció, kellékek, szemléltető anyagok, kérdőívek, tájékoztató előadások a 

helyes táplálkozásról, a tanulók személyes problémáinak megbeszélése, tanácsadás, fittségi 

mérés, gyakorlati bemutatók, játékos tesztek, a szűrővizsgálatokról szóló tájékoztatás, az 

egészségnevelési módszerek komplex alkalmazása erősíti a tanulók és a pedagógusok 

szemléletét, ismereteit. Az egészség hét témái felölelik az egészségnevelés egészét: 

táplálkozás, testi higiéné, a dohányzás és az alkohol fogyasztás egészségi vonatkozásai, a 
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drog, az AIDS, a szerelem és a felelősségteljes párkapcsolat, a mozgás-sport-egészség 

összefüggései, környezetünk óvása témákat dolgoz fel az egészségnevelő és a szakemberek.  

Az iskola egészségügyi feladatokat az iskolaorvos és a védőnő látja el. Tanévenként elvégzik 

a tanulók kötelező egészségügyi vizsgálatát, a szakorvosi javaslatok alapján a 

gyógytestnevelési besorolásokat. Közreműködnek az egészségnevelés feladataiban. 

A véradás népszerűsítését is fontos intézményi feladatnak tekintjük – a véradásra alkalmas 

diákok, valamint a szülők és az iskola dolgozóinak körében egyaránt –, felhívva a figyelmet a 

véradás társadalmi fontosságán túl arra is, hogy a véradók saját egészségügyi állapotukról is 

visszajelzést kaphatnak. Iskolánk rendszeresen helyet ad a Magyar Vöröskereszt helyi 

szervezete által szervezett véradásoknak. 

A jelentősebb, egészségvédelemmel, prevencióval kapcsolatos világnapokra folyamatosan 

felhívjuk a diákok figyelmét, iskolai faliújságon, esetleg iskolaújságban megjelenítjük a 

legfontosabb tudnivalókat, több alkalommal az iskolai védőnő bevonásával tájékoztatjuk őket. 

 

Az egészségnevelés módszerei 

 hagyományos egészségnevelés, felvilágosító előadások, 

 téma-feldolgozások egyéni gyűjtő munkával, csoportmunkával, 

 esetmegbeszélések, 

 tanácsadás egyéni problémákra, 

 kérdőívek, felmérőlapok, tesztek kitöltése és feldolgozása, 

 kiállítások. 

 

Iskolánk egészségnevelésében kiemelt szerepet játszók: 

 osztályfőnökök, 

 iskolai egészségfejlesztésért felelős pedagógus (célirányos továbbképzése szükséges), 

 testnevelők, 

 ifjúságvédelmi felelős. 

 iskolánk egészségnevelő tevékenységében kitüntetett szerepe van a tantestület 

példamutatásának. 

 

Az iskolai egészségnevelési programja: 

 a test tisztántartása, 

 megfelelő öltözködés, 

 táplálkozás fontossága, rendszeressége, kulturáltsága, 
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 környezetünk védelme, tisztasága 

 fogápolás. 

 napirend kialakítása, 

 balesetek utcán, otthon, 

 előző évi anyagok ismétlése, 

 egészség, betegségek. 

 a család, 

 személyi higiénia, 

 káros szenvedélyek. 

 A család és tagjai: 

o gyermek a családban, 

o a család életmódja, szokásai, 

o apa, anya és gyermek viszonya. 

 Felkészülés a serdülőkorra: 

o főbb biológiai változások, 

o személyi higiéné, 

o lányok, fiúk kapcsolata. 

 Egészséges életmód: 

o szájhigiéné fontossága, 

o helyes fogápolás, fogmosás. 

 Sport, mozgás fontossága. 

 Helyes életritmus, napirend, hetirend. 

 Egészséges táplálkozás: 

o a táplálkozás és az egészség kapcsolata, 

o magyar táplálkozási szokások, 

o az étkezés illemtana, 

o alapélelmiszerek, 

o tápanyagok, 

o helyes étrend, étkezési rend, 

o egésznapos étrend összeállítása, 

o plakátkészítés. 

 Káros szenvedélyek. 

 A család funkciói, 

 a családi élet örömei, felelőssége. 

 Serdülőkor: 

o testi változások, 

o higiénia serdülőkorban, 

o menstruáció folyamata, higiéniája, 

o fiúk, lányok kapcsolata. 

 Káros szenvedélyek: dohányzás. 

 A család funkciói. 

 Testápolás, szépségápolás serdülőkorban. 
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 Egészség, betegség, serdülőkori egészségügyi problémák. 

 Félkészülés a felnőtt életre: 

o barátság, szerelem, szexualitás, 

 felelősség a kamasz szerelemben. 

 Káros szenvedélyek: az alkohol. 

 AIDS 

 Családi életre nevelés: 

o házasság, család, 

o a családi élet szépségei, nehézségei, 

o élettervezés. 

 Fogamzásgátlás, férfi és nő egészségtana. 

 Káros szenvedélyek: drog. 

 

Tanórai keretek 

 testnevelés órák, 

 gyógytestnevelés órák, (szakorvosi, ill. gyermekorvosi javaslatra) 

 úszásoktatás, 

 néptánc (mozgáskultúra) 

 tánc- és dráma modul (5. évfolyamon), 

 osztályfőnöki órákon környezet- és egészségvédelmi témák, 

 egészségtan modul (6. évfolyam), 

 egyéb tantárgyakba beépítve (természetismeret, biológia, földrajz, rajz, technika, etika, 

fizika, kémia, hon- és népismeret,), 

 témanapok a természetben (erdő, mező, víz és vízpart), 

 témanapok az épített környezetben, 

 üzemlátogatások (Szennyvíztisztító telep – környezetbarát szennyvíztisztítási 

technológia, stb.) 

 meghívott vendégek egészségvédelmi előadása (gyermekorvos, fogorvos, védőnő) 

 alkohol- és drogprevenciós előadások (DADA program), 

 egészségnevelő videofilm vetítések, 

 a tanulók fizikai teljesítményének mérése (testnevelés) 

 vizsgálat a szenvedélybetegségek megelőzéséért a felsős tanulók körében. 

 

Tanórán kívüli keretek 

 mindennapos testnevelés lehetőségének biztosítása. 
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 Délelőtti órarendben testnevelés órák 

 néptánc (mozgáskultúra) 

 tánc- és dráma modul (5. évfolyam) 

 játékos testmozgás a napköziben tömegsport foglalkozás 

 állóképesség fejlesztő foglalk. a napköziben 

 iskolai sportkörök (kosárlabda, futball) 

 népi gyermekjátékok, csapatjátékok tanítása 

 alsó tagozaton, a napköziben évszakonkénti sportversenyek, 

 területi (megyei) szintű, iskolák közötti bajnokságok, 

 iskolai szintű gyalogtúrák (ökológia) 

 osztályszintű kerékpártúrák szervezése, 

 egészségügyi szűrővizsgálatok (általános szűrés, tüdőszűrés, fogászati szűrés), 

 kultúrált étkezési szokások kialakítása, 

 barátságos, tiszta iskolabelső kialakítása (növények, dekorációk, figyelemfelkeltő 

plakátok) 

 az iskola környezetének, udvarának rendben tartása, 

 szelektív hulladékgyűjtés, szemétgyűjtési akciók, 

 pályázatokon való részvétel (rajz, irodalom, természetvédelem, környezetvédelem), 

 kiállítások rendezése (egészség- és természetvédelemmel kapcsolatos munkák), 

 kézműves foglalkozások, rajz- és kreatív szakkörök, rajz tábor (esztétikai nevelés, 

alkotás), 

 az egészségvédelem jeles napjainak megismerése, különböző akciók szervezése 

(rajzpályázat, irodalmi pályázat, plakátkészítés, „szemétszüret”, előadások, 

vetélkedők, fotókiállítás rendezése, gyalogtúra vagy kerékpártúra szervezése, stb.): 

o Április 7. Egészségügyi világnap 

o Április 10.  Nemzetközi rákellenes nap 

o Május 8.  Nemzetközi vöröskereszt nap 

o Május 31.  Dohányzásmentes világnap 

o Szeptember 22.  Autómentes világnap 

o Szeptember 23.  Takarítási világnap 

o Október 1.  Az idősek világnapja 

o November 27.  Véradók napja 

 

Módszerek 

Az iskolában alkalmazott pedagógiai módszerek tárháza számos lehetőséget biztosít az iskolai 

egészségnevelési program eredményes megvalósítására. Az alkalmazott módszereknek 

minden esetben alkalmazkodniuk kell a gyermekek életkori sajátosságaikhoz. 
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Az intézmény környezeti nevelési programja 
 

A környezeti nevelés célja 

 az emberben eredendően benne rejlő természetes erények kibontakoztatása, 

 természet- és embertisztelő szokásrendszer kialakítása, 

 a belső késztetések esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása, 

 a szokásrendszerek elmélyítése intellektuális és érzelmi hatások által, 

 s mindezeknek eredményeképpen kialakul asz ökológiai gondolkodás és a 

környezettudatos szemlélet  

 

Az iskola működése környezeti nevelési szempontból 

Az iskolában jelenleg a tantestület tagjainak többsége foglalkozik intenzíven környezeti 

nevelési kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül. A környezeti nevelés az a területe az 

iskolai életnek, ahol csak nagyon fokozatosan és lépésenként haladunk előre. A további 

munkában is szükség van az iskolavezetőség, a tapasztaltabb és a fiatal kollegák 

együttműködésére. 

 

A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

 A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan 

dolgozzuk fel.  

 Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a 

tanulóknak is köze van.  

 Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős 

szerepet kap az önálló ismeretszerzés is.  

 A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőséget is 

felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. 

 Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert 

véleményünk szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet 

megóvásáért. 
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Tanórán kívüli programok 

 A tanulók olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem fontos 

téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat (pl. házi környezetvédelmi versenyek). 

 A hulladék gyűjtése iskolánkban szelektíven történik, a használt elemek szelektív 

gyűjtése is. 

 Tanulóink lelkesen járnak a biológia és környezetvédelmi szakkörre. 

 A hetente megújuló” környezetvédelmi híradó” szerkesztésében a tanulók is szerepet 

vállalnak.  

 A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy szembesüljenek a - biológiai, társadalmi, 

kulturális – sokféleséggel és értékeljék azt, úgy tekintve rá, hogy az „lehetőséget” 

nyújt több változtatási opció mérlegelésére. 

 

Alapelvek, jövőkép, célok 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát, 

tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk: 

 a fenntartható fejlődés; 

 a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések; 

 a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 

 alapvető emberi szükségletek; 

 emberi jogok; 

 demokrácia; 

 elővigyázatosság; 

 biológiai és társadalmi sokféleség; 

 az ökológiai lábnyom. 

 

Tartsuk szem előtt, hogy egy tanulót képezünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos, 

hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki! 

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak 

tanítványaink.  

 

Ennek érdekében dákjainkban ki kell alakítani 

 a környezettudatos magatartást és életvitelt; 
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 a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát; 

 a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát; 

 a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését; 

 az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket. 

 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban 

 alternatív, problémamegoldó gondolkodás; 

 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód; 

 problémaérzékenység; 

 kreativitás; 

 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód; 

 vitakészség; 

 kommunikáció 

 konfliktuskezelés és megoldás; 

 értékelés és mérlegelés készsége. 

 

Az iskola környezeti nevelési szemlélete 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. A 

fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A tanulók 

számára olyan oktatást kell az iskoláknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül 

hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód.  

Intézményünkben kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén 

alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk.  

Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli 

programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem 

egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Érthető tehát, hogy a 

természettudományos tárgyak összhangjának megteremtése kiemelt feladatunk volt és maradt. 

Tanulóinkat megtanítjuk, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a 

köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a tanulók majd tudatos környezetvédővé, a 

természetet féltővé.  
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Konkrét célok: 

Rövid távú céljaink tervezésben figyelembe vesszük, hogy a hosszabb távú célok 

megvalósításához milyen lépések vezetnek. 

 

Új tervek 

 az egészségnevelési program elkészítése, 

 a tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához, 

 új környezeti nevelési irodalmak feldolgozásán alapuló foglalkozások szervezése. 

 

Hagyományok ápolása: 

 biológia és környezetvédelmi szakkör, 

 iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára, 

 drog-prevenciós program folytatása, 

 osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában, 

 környezetvédelmi híradó szerkesztése, 

 szelektív hulladékgyűjtés. 

 

A Pannon Oktatási Központ Gimnázium ökoiskolai törekvéseinek megfelelően az intézmény 

tanulói: 

- részt vesznek az intézmény által „örökbefogadott” körforgalom gondozásában, 

ápolásában. A területre folyamatosan beültetésre kerülnek új növények, melyeket 

rendszeresen gondoznak az iskola munkatársai és a diákok.  

- a jelesebb környezetvédelmi világnapok alkalmából különféle programokat 

valósítanak meg, rendszeres program a víz világnapja, a Föld napja, a madarak és fák 

napja, a környezetvédelmi világnap, de „megemlékezünk” az újrahasznosítás 

világnapjáról, az erdők világnapjáról, de az iskola diákjai és dolgozói gyakran részt 

vesznek az európai hulladékcsökkentési hét rendezvényein. Természetesen a 

természettudományos tanóráknak is rendszeresen témái a fentiek.  

- az iskola aulájában környezetvédelmi faliújság működtetnek, a környezetvédelemmel 

kapcsolatos témák helyet kapnak az iskolaújságban is. 

- rendszeresen bekapcsolódnak olyan helyi, városi kezdeményezésekbe, melyeknek 

célja a környezetünk védelme, megóvása – pl. faültetés, hulladékgyűjtés. 

- a kötelező közösségi szolgálatuk keretében számos szervezettel, intézménnyel 

kerülnek kapcsolatba (egyesületek, köznevelési intézmények, szociális intézmények, 

alapítványok, stb.), ellátott feladataik között is folyamatosan helyet kap a környezet 

védelme, megóvása, a hulladékgyűjtés. 



89 

 

A Pannon Oktatási Központ Gimnázium: 

- szépen gondozott, növényekkel gazdagon telepített udvarral rendelkezik, ennek 

fenntartása, megőrzése fontos feladat. Az intézmény épületében is számos növény kap 

helyet, a modern oktatási környezet megteremtése mellett nagyon fontos számunkra a 

zöld környezet fenntartása – mind esztétikai, mind környezeti szempontból. Az 

udvaron több madáretető is kihelyezésre került. Az iskola arculatának fontos része a 

zöld környezet, a zöld udvar. Az intézmény vezetése nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 

a diákok jól érezzék magukat az iskolában, így fontos szerepe van a kellemes 

környezet kialakításának, pl. az udvaron barátságos pihenőhelyek kiépítésének. 

- iskolai fejlesztéseink során figyelmet fordítunk az energiatakarékosságra, pl. a 

felesleges vízhasználat visszaszorítása érdekében szenzoros csaptelepek kerültek 

beszerelésre. Mérőóráink adatait folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy az 

esetleges túlfogyasztást azonnal ki tudjuk szűrni. 

- évek óta működik használtelem gyűjtőpontként, ahová akár diákjaink, dolgozóink is 

behozhatják a veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elemeiket. Az 

intézményben keletkezett elektronikai hulladékok a megfelelő hulladékgyűjtő 

udvarban kerülnek leadásra. 
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Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 
 

1. Egyéni bánásmód, esélybeli különbségek kiegyenlítése 

A tanulók esélyegyenlőségét egyéni bánásmóddal, differenciált foglalkoztatással segítjük elő. 

Figyelembe vesszük az eltérő képességű, tapasztalatú, érdeklődésű, vallású, egészségű, 

családi és társadalmi hátterű tanulók sokféleségét, a magyarországi társadalom sokszínű 

természetét, érzékenységét is. Nem csupán egyéniségük, jellemük fejlesztésére, önállóságuk, 

felelősségtudatuk és függetlenségük megélésére neveljük őket, hanem a különbözőségek 

elfogadására, megértésére is.  

 

2. Mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének feladatai 

Az iskolai fejlesztés teljes időtartama alatt kiemelt feladat a mozgásnevelés, az a komplex 

rehabilitációs hatásrendszer, amely ötvözi a sérült tartási és mozgási funkció helyreállítását 

célzó gyógyító és a motoros képességek fejlesztését szolgáló pedagógiai eljárásokat, s e 

feladatokat integrálja a tanítás- tanulás folyamatába.  

Mivel a mozgáskorlátozott tanulóknál minden esetben a mozgató- és tartó szervrendszer 

irreverzíbilis károsodása áll fenn, a mozgásnevelés feladatait nem az életkor, hanem a 

betegség – annak végleges, javuló vagy romló volta–, továbbá a mozgásállapot súlyossága 

határozza meg.  
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Tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések  
 

1. Tanulók jutalmazása 

A tanulóközösségek vagy egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi vagy 

gyakorlati munkájában elért jó eredményeket jutalmazni lehet. A pedagógusok kötelessége, 

hogy a diákok dicséretével, elismerésével fokozza a tanulók szorgalmát, 

kezdeményezőkészségét. 

A kiemelkedő csoportos munkát jutalomkirándulással, színházlátogatással csoportos 

jutalomban lehet részesíteni. 

Egyéni teljesítmények értékelésének elvei: 

a) osztályfőnöki, szaktanári, szakoktatói dicséret 

b) kollégiumvezetői dicséret 

c) gyakorlati oktatásvezetői dicséret 

d) igazgatói dicséret 

e) nevelőtestületi dicséret 

 

A c, d, e, pontokban adott dicséretet az igazgató az iskola diákközössége előtt, írásban adja át 

a tanulónak. Az élenjáró, egyéni teljesítmények könyvjutalommal, tárgyjutalommal is 

elismerhetők. 

Kiemelt tanulmányi eredményt elért tanuló, illetve aki közösségi cselekedetével vagy más 

tettével elismerést szerzett az iskola közösségének, szintén igazgatói dicséretben részesíthető. 

OKTV versenyek országos döntőjén kiemelkedő eredményt elért tanulóknak az őket 

felkészítő pedagógusok és a tanulók szüleinek jelenlétében az igazgató adja át az 

elismeréseket. 

Az elismerések odaítélését kezdeményezheti: a tantestület bármely tagja, a nevelőtestület, a 

diákönkormányzat, a gyakorlóhely vezetője. 

A dicséreteket be kell jegyezni az ellenőrző könyvbe és az osztálynaplóba. Az 

osztálynaplóban fel kell tüntetni az SZKT és OKTV helyezettjeinek elismerését. A 

nevelőtestületi dicséreteket be kell jegyezni az osztálynaplóba és a törzslapra is. 
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2. Fegyelmező intézkedések 

 

Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben 

részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intés 

 igazgatói megrovás  

 

A Nkt. 58. §-a szerint a fegyelmi büntetés lehet: 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

 kizárás az iskolából (nem tanköteles tanulónál). 

 

Fegyelmező büntetést a szaktanár valamint az osztályfőnök kezdeményezhet. Fegyelmező 

büntetés esetén mindegyik fokozatból csak egy adható. A tanuló ellenőrzőjébe és az e-naplóba 

a büntetést be kell jegyezni. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve 

érvényesül, amelytől indokolt esetben - a vétség súlyától függően - el lehet térni. 

 

Fegyelmi büntetést a tantestület hoz fegyelmi eljárás keretében. A fegyelmi eljárás során a 

köznevelési törvény 58.§- a szerint kell eljárni: 

 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább igazgatói megrovásban kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 egészségre ártalmas tiltott szerek (alkohol, dohány, kábítószer) fogyasztása 

 több ellenőrző könyv használata 

 ha a tanuló igazolatlan óráinak a száma meghaladja a 10 órát 
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 az iskola berendezési tárgyainak szándékos rongálása 

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek 

 Legalább osztályfőnöki figyelmeztetést vonnak maguk után a következő 

kötelességszegések: 

 mobiltelefon és elektronikus eszközök tiltott használata 

 háromszori igazolatlan késés 

 hiányzás esetén, igazolás bemutatásának elmulasztása 

 agresszív viselkedés, a másik tanuló bántalmazása 

 tanóra engedély nélküli elhagyása 

 Fegyelmi vétség: 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése  

 másik tanuló súlyos bántalmazása 
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Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása  
 

A gazdasági és társadalmi változások következtében tömegméretekben jelentkező, és a 

családok életében felhalmozódó problémák kihatnak a gyermek- és ifjúságvédelemre, 

gondozásra is. Egyre több a veszélyeztető tényező: az urbanizáció, a családok széthullása, a 

túlzott anyagias személet, a munkanélküliség, vagy csak a szegénység.   

A fiatalok fejlődését veszélyeztető sérülések (biológiai-fiziológiai, szociális, pszichés) 

gyakran össze is függnek egymással.  

Az iskolai gyermek-és ifjúságvédelem feladata, hogy enyhítse, ha lehet, kiküszöbölje a 

családi nevelésből, a környezetből fakadó intenzív ártalmakat, illetve a társadalmi viszonyok 

negatív hatásaitól úgy védjük a fiatalt, hogy felkészülhessenek az ártalmak kivédésére is.  

Az ellátásban alapszinten minden pedagógus együttműködik, kiemelt feladata az 

osztályfőnöknek, a gyermekvédelmi felelősnek, védőnőnek van.  

  

A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen:  

 statisztikai kimutatások a gyermekvédelem törvényi előírásai szerint  

 a tanulókkal kapcsolatos megelőző, óvó és védő tevékenység  

 a vészhelyzetek feltárása, csökkentése annak érdekében, hogy a fiatal fejlődését ne 

akadályozzák  

 a rászoruló tanulók étkezési, és egyéb támogatások megszerzésében segítése, 

javaslatot tesz a segélyezésre  

 kezdeményezi anyagi veszélyeztetettség esetén, hogy az igazgató indítson eljárást a 

fiatal állandó lakhelye szerinti települési önkormányzatnál rendszeres vagy rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében, sürgős esetben segít a gyermek 

elhelyezésében  

 együttműködik a tantestület tagjaival, az osztályfőnökkel a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzésében, megszüntetésében  

 kapcsolatot tart a pszichológussal, előadásokat szervez az osztályfőnöki órákra drog, 

alkohol, dohányzás, konfliktuskezelés, stb. témakörökben  

 az egészségvédelmi program kidolgozását és folyamatos karbantartását elősegíti, 

végrehajtását ellenőrzi  

 segíti az osztályfőnökök felkészülését az egészséges családi életre nevelés témakörben  

 gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató 

értesítse a Gyermekjóléti Szolgálatot,  

 hetente meghatározott időpontban fogadóórát tart a szülőknek és a fiataloknak 

(nyilvánosságra az ellenőrzőben hozzuk).  
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 az egészségvédelmi program kidolgozását és folyamatos karbantartását elősegíti, 

végrehajtását ellenőrzi,  

 részt vesz a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók korai jelző- és pedagógiai 

támogató rendszerének működtetéséhez szükséges teendők ellátásában. 

 

Az iskolai gyermekvédelem három területre terjed ki:  

a gyermek fejlődését veszélyeztető okok  

 megelőzésére  

 feltárására  

 megszüntetésére.  

  

Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek:  

 kapcsolatfelvétel a családdal, indokolt esetben  

 felvilágosító munka szülői értekezleteken, fogadóórákon  

 ismeretterjesztés (veszélytényezők, bűnözés, kábítószer stb.) – osztályfőnöki óra, 

meghívott külső előadók (védőnő, drog prevenciós szolgálatok, rendőrség 

szakemberei).  

 pszichológiai segítség,  

 nevelési tanácsadó, családsegítő igénybevétele,  

 délutáni megbeszélő esetek működtetése,  

 pályázati ösztöndíjak figyelemmel kísérése. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység  

 A hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatban fontos, a személyes kontaktus 

kialakítása a tanulókkal és szüleikkel a következő módokon:  

- szülői értekezleten,  

- fogadó órán,  

- rendszeres családlátogatáson.  

 Szükség esetén egyéni foglalkozás, tanácsadás, információszolgáltatás a tanuló és a 

szülő részére.  

 Gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök, igazgató rendszeres, folyamatos 

együttműködése az adott pedagógus közösséggel a felmerülő problémák megoldása 

érdekében.  

 A hátrányos helyzetű gyerekek tanulmányi előmenetelének, szabadidős 

tevékenységének figyelemmel kísérése - elsősorban a gyermek - és ifjúságvédelmi 

felelős, illetve az osztályfőnök részéről - adott estben javaslat a változtatásra, 
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lehetőség felkínálása a szabadidő hasznos eltöltésére (pl. tanulószoba igénybevétele, 

sportkörbe irányítás).  

 Egyéb segítő intézkedések és más szakemberek (pszichológus, pszichiáter, logopédus, 

védőnő, gyógypedagógus, orvos stb.) bevonása, illetve a tanuló irányítása valamely 

intézménybe, szervezethez.  

 Rendszeres kapcsolattartás a segítő intézményekkel, esetmegbeszéléseken való 

részvétel (pl. Családsegítők, Gyermekjóléti Szolgálatok, Nevelési Tanácsadó, 

Gyermek ideggondozó, Népjóléti Irodák, Gyámhivatal stb.)  

 Anyagi támogatások igénylése. 

 

 

Az iskolai lemorzsolódás megelőzésével kapcsolatos feladatok 

A nevelési-oktatási intézmény – az azonosított figyelmeztető jelek alapján és a pedagógiai-

szakmai szolgáltatás javaslatainak figyelembevételével – olyan pedagógiai intézkedéseket 

alkalmaz, amelyek keretében korszerű, tanulóközpontú nevelési-oktatási eszközökkel, az 

iskolai sikerességet támogató együttműködésekkel segíti a tanuló előrehaladását, kiemelt 

figyelemmel a képességek, készségek kibontakoztatására, az esélyteremtést szolgáló 

tevékenységekre. 

A tanulói lemorzsolódás megelőzését szolgáló jelzőrendszer működtetésével az iskolai, 

pedagógiai sikerességet támogató megoldások, pedagógiai diagnosztizáló és fejlesztő 

eszközök rendszerbe foglaltan, hatékonyabban lehetnek alkalmazhatók valamennyi hazai 

iskolában. Ez a köznevelés rendszerében dolgozó pedagógusok, segítő szakemberek, 

gyermekvédelmi szakemberek, iskolapszichológusok és a tanulók, családjaik számára is 

áttekinthető szakmai kereteket ad, növeli az iskolai pedagógiai munka eredményességét és 

annak esélyét, hogy a tanuló számára biztosított legyen a tanulmányokban történő 

előrehaladásához szükséges szakmai támogatás. 

A korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer azokra a helyzetekre és fejlesztést igénylő 

területekre kívánja felhívni a figyelmet, amelyek a lemorzsolódás elkerülésében segíthetnének 

– mind a tanulók, a pedagógusok szintjén, mind pedig az intézmény-fejlesztési, illetve 

irányítási szinten. A célja a tanulói előrehaladás, a pedagógusi és az intézményi szintű munka 

szakmai támogatása. A rendszer alapvető funkciója a pedagógiai támogatás, hozzájárulás a 

sikeresebb és eredményesebb iskolai, tanulmányi előrehaladáshoz. 

Az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról az országos korai jelző- és pedagógiai 

támogató rendszerben – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – adatokat szolgáltat az 

intézmény.  

A tanulók iskolai kudarcainak csökkentése szempontjából fontos szempontok, hogy  

 a diákok képességeivel kapcsolatos elvárásaink legyenek reálisak. 
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 pozitívan álljunk hozzá az eredményeikhez, eredménytelenségeiket, hibáikat 

toleráljuk. 

 segítsünk azoknak a képességeknek, készségeknek felfedezésében, 

kibontakoztatásában, ahol sikereket érhetnek el. (sportolás, művészetek [tánc, dráma, 

rajz, kézművesség] szabadidős programok). 
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A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység  
 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek   

  

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, az 

egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozások 

segítik:  

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése  

 differenciált óraszervezés  

 megfelelő létszám esetén csoportbontás  

 a modul tantárgyak órakeretbe történő beemelése  

 versenyek, vetélkedők, bemutatók  

 szabadidős foglalkozások  

 képesség-kibontakoztató foglalkozások megszervezése  

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek használata  

 középiskolai előkészítő 7-8. évfolyamokon  

 versenyeztetés  

 egyéni tehetségek felismerése, megfelelő irányba történő fejlesztése  

 

Ezek indításáról – az igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév 

elején az iskola nevelőtestülete dönt.  

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program  

  

Részképesség zavarok esetén a Szakértői Bizottság javaslatára a Kt. 30.§ alapján heti egy órás 

fejlesztő foglalkozást biztosítunk képzett szakemberek, gyógypedagógusok és 

fejlesztőpedagógusok bevonásával, a foglalkozásokra fejlesztő eszközök, játékok 

biztosításával.  

Fontos szempont a kudarcok megelőzése. Ezért az iskola megkezdésével egy időben 

megkezdődik a fejlesztő foglalkozás azoknál a tanulóknál, akik részképesség-

teljesítményzavarral, tanulási nehézséggel küzdenek.  

A foglalkozás felépítése személyre szabott, egyéni fejlesztési ütemterv alkalmazásával 

történik. Azonos problémával küzdő tanulók kis csoportokba szerveződve vesznek részt a 

foglalkozásokon. 3-6 fő hatékonyan fejleszthető, heti 1-2 órában.  

A foglalkozások játékos, az életkornak, a fejlettségnek megfelelő nehézségi fokozat 

megtartásával folyjanak.  

Cél, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a foglalkozásokon, a szívesen, jó kedvvel végzett  

munka eredményessége mérhető.  

A fejlesztés függ a tanuló értelmi fejlettségétől és a fejleszthető képesség szintjétől.  

  

A foglalkozások során fontos szempontok:  

 Szorongás oldása  

 Figyelemzavarok korrekciója, koncentrációfejlesztés 

 A mozgás és észlelés teljes körű fejlesztése  

 Tájékozódás testen, testtudat kialakítása  

 Figyelem fejlesztés, reakcióidő csökkentése  

 Nyelvi fejlesztés, szókincsbővítés, nyelvi grammatikai struktúrák kiépítése  

 Alaklátás, formaállandóság, nagy mozgások, bal – jobb irány, finommozgás.  
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A tartós pedagógiai terápiás segítségnyújtással eredményesen enyhíthető (javítható 

hibák):  

 Tanulási hiányosságok: hiányos ismeretek, hiányos tanulási bázis  

 Kultúr-technikai hiányosságok: olvasási – megismerési zavarok, grafomotoros zavarok, 

iránytévesztések.   

 Érzelmi és neurotikus zavarok: szorongás, koncentrációs zavarok, ellenérzések, negatív 

beállítódás.   

 Speciális motivációs zavarok: sikertelenségek következményei.  

  

A tanulók megfelelő csoportban való elhelyezése a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői 

Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján történik (enyhe fokban eltérő értelmi képességű, 

középsúlyos fokban eltérő, súlyos magatartási zavaros, egyéni munkarend szerint tanuló diák, 

10 órás korrepetálás keretében foglalkoztatott csoportok kialakítása).  

  

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése  

  

A 7-14 éves korosztály 10-15%-a beilleszkedési, magatartási zavarral küzd, melyhez az 

esetek nagy részében figyelemzavar, tanulási illetve részképesség-zavar társul. Ezek a 

gyerekek legtöbbször ép intellektusúak, mégis a felmerülő problémák kezelése nagy terhet 

jelent a családoknak. Indokolt tehát, hogy a kezelésére megfelelő segítséget várnak az 

iskolától.  

Az esetek jellemzői: túlzott mozgékonyság, disszociális irányú fejlődés, hangulat-ingadozás, 

olvasás-írás zavar, ingerlékenység, ügyetlen, rossz mozgás, agresszivitás, iránytévesztés, 

fáradékonyság, hallási figyelem rossz, figyelemzavar, teljesítmény-ingadozás, 

befolyásolhatóság.  

  

Segítő pedagógiai tevékenységek:  

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás szervezése  

 indokolt létszám esetében csoportbontás  

 felzárkóztató órák, egyéni foglalkozások  

 mozgáskoordináció fejlesztése  

 napközi, tanulószoba  

 diákétkeztetés  

 iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata  

 a pedagógusok és tanulók segítő, személyes kapcsolata  

 a szülők, családok nevelési gondjainak segítése; családlátogatások  

 iskolai gyermekvédelmi felelős tevékenysége  

 szükség esetén a rászoruló gyermekek szociális támogatására javaslat  

 logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, képességvizsgáló bizottság szakmai 

szolgáltatásának igénybe vétele  

 szoros kapcsolat óvodával, iskolaorvossal, védőnővel, pszichológussal  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók segítésének programja  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és 

szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, 
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képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. A tanulók között 

fennálló - egyéni adottságokból és igényekből adódó - különbségeket iskolánk a helyi 

pedagógiai program kialakításakor figyelembe vette.  

  

A sajátos nevelési igény kifejezi:  

 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását,  

 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, 

lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.  

  

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé.  

A fejlesztő program a helyi tanterven belül, mellékletként jelenik meg, és az integrációt segítő 

sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére, nevelésére irányul. A nevelőtestület minden 

évben a munkaterv készítésekor felülvizsgálja, s meghatározza benne az anyagi kereteket is, s 

összefoglalja a célokat és fejlesztéseket.   

A sajátos nevelési igény meghatározása: különleges bánásmód keretében sajátos nevelési 

igényű az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  

 mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén a halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrumzavarral küzdő,  

 pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (pl.: dyslexia, dyspraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hiperkinektikus vagy 

kóros aktivitászavar).  

  

A fejlesztő program tartalmi elemei   

  

Általános célok – alapelvek   

A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei:   

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs 

célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény dokumentumai tartalmaznak.  

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kialakított és 

szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy 

tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák 

alkalmazását teszi szükségessé.  

 

Általános alapelvek:  

Az életkori csoportok megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, 

önmagukhoz mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket 

folyamatosan szem előtt tartó oktatás és nevelés megvalósítása.  

A NAT alkalmazása a SNI tanulók iskolai nevelésében, oktatásában is alapdokumentum, a 

benne meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a SNI tanulók számára is érvényesek. Az 

intézmény pedagógiai programjának és a helyi tantervének elkészítésekor figyelembe vettük:  

 a köznevelési törvényt, a NAT és az Irányelv vonatkozó előírásait,  

 a szülők elvárásait,  

 és a tanulók sajátosságait.  
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Az „Irányelv” biztosítja, hogy:  

 a fejlesztés megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél teljesebb 

önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést,  

 a követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez,  

 ha szükséges a fejlesztés terjedjen ki az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is,  

 a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmény pedagógiai programjának 

tartalmi elemeivé,  

 a tanulókat a nevelés-oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.  

Ennek érdekében az „Irányelv” meghatározza:  

 a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosítását,  

 a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit,  

 a nevelés, az oktatás és a fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű kiterjesztésére vonatkozó 

javaslatokat.  

  

A SNI tanulók pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs ellátása  

  

A SNI tanulók különleges gondozási igénye egy tulajdonság-együttes, mely az átlagtól eltérő 

jellegzetes különbségeit fejezi ki. Ezeket a különbségeket a helyi pedagógiai program 

kialakításakor vesszük figyelembe.  

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös célja és feladatai:  

 a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében,  

 a hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása,  

 a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása,  

 a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása,  

 az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni kompetenciák 

kialakítása.  

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők:  

 a sérülés típusa, súlyossága  

 a sérülés kialakulásának ideje  

 a SNI tanuló életkora, állapota, műtétei, képességei, készségei, kognitív funkciói, meglévő 

ismeretei  

 a társadalmi integráció kívánalmai: egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, lehetőség szerint 

önálló életvitel.  

A SNI tanuló fejlesztésére vonatkozó célok, tartalmak, tevékenységek, követelmények a 

szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanári / terapeuta kompetenciája:  

 programok összeállítása,  

 fejlesztőmunka,  

 közreműködés a tevékenységek tervezésében, s ezt követően a konzultációban  

 a többségi pedagógusok munkájának segítése  

  

Az együttnevelés  

  

Az együttnevelés objektív tényezői  

Napjainkban az integráció azt jelenti, hogy a SNI gyermekek beilleszkednek a többségi 

nevelési intézményeket látogató gyermekek, fiatalok közé. A törvény kimondja, 47.§. (1) 

hogy „ A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A 
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különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében 

foglaltak szerint kell biztosítani”.   

Iskolánk rendelkezik azokkal a tárgyi és személyi feltételekkel, amelyeket a törvény előír.  

  

 

 

Az integrációt vállaló intézmények feladatai:  

 Alapító okiratunkban szerepeltetjük a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének-

oktatásának feladatát, s azt hogy milyen fogyatékossági csoporthoz tartozó gyermekekről van szó.   

 A pedagógiai program és a helyi tanterv tartalmazza a fogyatékosság típusához és fokához igazodó 

fejlesztő programot. 

 Szakemberek biztosítása: szükségleteknek megfelelően gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, 

konduktor. 

 Fejlesztő eszközök, tanórai segédletek biztosítása.   

 Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások biztosítása, a tanórai 

foglalkozásokon túl. Ennek meg kell jelennie az iskola óratervében, mely a fogyatékosság típusától 

függően az évfolyamra meghatározott heti óraszám.  

 Egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól igazgató által határozatban 

kiadott mentesítés.  

 Az első évfolyamon az értékelés és minősítés alól mentesített tanuló számára egyéni továbbhaladás 

engedélyezése, vagyis a gyermek haladása eltérhet osztálytársaitól egyes tantárgyakban.   

  

Az együttnevelés szubjektív tényezői  

Az iskola biztosítja:  

 a SNI tanuló beilleszkedését és együtt haladását a többi tanulóval, ezt segíti a nyitottabb 

személyiség formálása, a szakértői bizottság által megjelölt pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatok beépítése az egyéni fejlesztési tervekbe,  

 a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítése az együtt-foglalkoztatásra  

 habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesítése, sérülés specifikus módszerek alkalmazása, 

folyamatos értékelés, együttműködést a szakemberekkel.  

  

Sikerkritérium az inkluzív, befogadó iskola   

  

 A befogadó iskolákban szeretik a heterogenitást, akár kiemelkedően tehetséges, akár 

fogyatékossággal élő tanulóról, akár hátrányos szociális helyzetű gyermekről legyen szó. A 

pedagógus itt nem hárítja a felelősséget másra, hanem igyekszik saját eszköztárát úgy bővíteni, 

hogy megoldást találjon a tanulási nehézségekre. Fontos, hogy a befogadó pedagógusok 

rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, melyek az adott fogyatékossági típust jellemzik. Mivel a 

többségi iskolák pedagógusai képzésük során alig-alig szerezhettek ilyen jellegű tudást, lényeges, 

hogy konzultáljanak a gyermeket segítő gyógypedagógussal, valamint továbbképzéseken vegyenek 

részt.  

 Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő szakemberek team-munkában dolgozzanak, együtt 

határozva meg a tennivalókat, a differenciált munkaszervezés kritériumait szem előtt tartva.  

 A differenciálás folyamata, amelynek során a pedagógus a tanulási folyamatot az egyes gyermekek 

egyéni szükségleteihez rendeli. Ezáltal tudja a tanulóhoz igazítani a tananyag tartalmát, szintjét, a 

tanulás ütemét, az alkalmazott módszereket, az ellenőrzés, értékelés, számonkérés típusát stb. Ez a 

fajta tanulásszervezés nemcsak a SNI gyermekek számára kedvező, hanem a csoport valamennyi 

tagjának. A pedagógus így kaphat képet arról, hogy ki milyen téren kiemelkedő, tehetséges, illetve 

ki miben marad el társaitól.  

 Az erősségekre építve és támaszkodva határozza meg a team azokat az eljárásokat, módszereket, 

amelyekkel az elmaradott területek fejleszthetők.  
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 A szülők szerepe, befolyása felelőssége az inkluzív iskolában kifejezetten nagy. Elsősorban az 

egyéni igényekhez szabott optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk. Nagy szerepet 

játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, kapcsolatot tartanak az osztálytanítóval és a 

gyógypedagógussal.  

 Ha a gyermek fogyatékosságát korán felismerték, akkor a szülőnek már volt ideje feldolgozni, s 

akkor a szülői elfogadás megbízható támaszt jelent.  

 Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie: a szülő és a 

szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az információáramlás kölcsönös legyen, érezzék a 

szülők, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok elfogadják gyermekük 

egyediségét, ők is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak.  

 A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ép gyermekek szüleit sem, empátiás 

készséget kell kialakítani bennük, fontos, hogy a szülők támogassák gyermeküket a sajátos nevelési 

igényű tanulók elfogadásában. A pedagógusok feladata, hogy ismertesse a gyermektársakkal a 

fogyatékosság mibenlétét, a segítségnyújtás lehetőségeit. Meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy a 

SNI tanuló pont annyi segítséget kapjon, amennyire szüksége van: se többet, se kevesebbet.  

 Együttműködés a szakemberekkel: az intézmény a sajátos nevelési igénynek, fogyatékosságnak, 

létszámnak megfelelő szakembereket biztosít.  

 

A gyógypedagógiai tanár / terapeuta feladata:  

 egyéni fejlesztési terv szerint közvetlenül foglalkozik a gyermekkel,   

 koordinálja a rehabilitációs munkában résztvevő más szakemberek munkáját,   

 kapcsolatot tart a szülőkkel, nyomon követi a gyermek fejlődését.  

 kapcsolatot tart a többségi pedagógusokkal: segíti a diagnózis értelmezését, javaslatot tesz a 

környezet kialakítására, speciális eszközök kiválasztására, speciális módszerek alkalmazására, 

folyamatosan konzultál velük, ráirányítja figyelmüket a beszerezhető szakirodalomra 

  

A sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását segítő program  

 

A beszédfogyatékos tanulók megsegítésére irányuló program  

 

Beszédben akadályozottak, beszédfogyatékosok azok a gyermekek, akiknél öröklött, 

veleszületett, szerzett, organikus, funkcionális, pszichés és környezeti okok következtében az 

átmeneti, illetve tartós hang-, beszéd- és nyelvi zavar gátolja az egyén és a környezete közötti 

interakciót és alkalmazkodást.  

Az akadályozottság megmutatkozhat a hangadásban, a hangzó beszédben, a 

beszédfolyamatosság felbomlásában, a beszéd észlelésében, megértésében, kivitelezésében, 

valamint az írás, olvasás, számolás területén.  

A beszédfogyatékos tanulónál a fenti tünetek, a legenyhébb artikulációs eltéréstől az egész 

kommunikációt érintő súlyos zavarig minden változatban előfordulhatnak.  

A kommunikációs nehézségek miatt különböző pszichés eltérések (magatartási zavarok), 

tanulási akadályozottság is kialakulhat.  

A beszéd-rendellenesség felléphet a beszédfejlődés különböző szakaszaiban, de érintheti a 

már kialakult beszédet, nyelvet is.  

Amennyiben a beszédhiba, beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan 

fennmarad, a tanuló folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az oktatás a pedagógiai, 

logopédiai ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a fogyatékosság jellegétől függ, 

amely lehet:  

 beszédfejlődési elmaradás:(megkésett/akadályozott beszédfejlődés, diszfázia  

 artikulációs zavar: (pöszeség, orrhangzósság),  

 beszédritmus-zavar: (dadogás, hadarás),  

 centrális zavar: (disarthria),  
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 hangképzési zavar: (diszfónia),  

 parciális teljesítményzavar: (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia),  

 beszédészlelési, megértési zavar.  

  

Az általános iskola első két évfolyamára összpontosul az ismeretszerzés beszéddel összefüggő 

eszközrendszerének elsajátítása, ezért a különleges gondozás szempontjából – amely 

elsősorban a módszerbeli és habilitációs /rehabilitációs teendőkben fogalmazódik meg.  

A fejlesztést logopédus szakember bevonásával biztosítja iskolánk.  

  

Kiemelt fejlesztési feladatok  

 

Énkép, önismeret:  

 erősödjenek pozitív személyiségjegyeik, alakuljon ki önismeretük, fejlődjön önbizalmuk és 

kudarctűrő képességük, személyiségük váljon harmonikussá,   

 a fejlesztést úgy építsük fel, hogy az egész személyiségre irányuljon, a gyermekben reális énkép 

alakuljon ki, önbizalma, kudarctűrő képessége, feladattudata, kitartása,   

 aktivitása, belső motivációja fejlődjön - a tanulót ösztönözzük beszédhibája leküzdésére, 

ugyanakkor készítsük fel őt az esetleges visszaesésekre, a maradványtünetekkel való együttélésre,  

 a gyermekek állapotuktól függően, nyelvi-kommunikációs zavaraik kompenzálása után,  

 jussanak el az önállóság általuk elérhető optimális szintjére, képességeik kibontakoztatásával 

váljanak a társadalom aktív, cselekvőképes tagjává  

 a fejlesztés segítségével a sajátos nevelési igényű gyermekek is tudják teljesíteni minden 

műveltségi területen a minimum követelményeket.  

  

Információs és kommunikációs kultúra:  

 a beszédükben akadályozott gyermekek fejlesztésében elsőbbséget kell biztosítani az ép beszélő 

környezetben integráltan folyó oktatásnak.  

  

Tanulás:  

 a fejlesztést tervszerűen, tudatosan kell felépíteni: beszédállapot felmérés – egyéni terápiás terv - 

tudatos módszerválasztás - komplexitás a fejlesztésben – folyamatos kísérés,  

 munkánk során nagy hangsúlyt kell fektetnünk a sokoldalú percepciós fejlesztésre: fel kell 

használnunk, hogy a látási, hallási, kinesztéziás, beszédmozgási ingerek, benyomások erősítve 

fejlődnek,  

 tudatosan használjuk ki a transzferhatásokat, megismerve a beszédfogyatékos tanuló „erős 

oldalait”, ezekre építve, a fejlesztést különböző átviteli megoldásokkal tegyük eredményesebbé.  

  

Testi, lelki egészség:  

 a tanuló motiválása beszédhibája leküzdésére; felkészítése a maradandó tünetek elfogadására, s 

ezzel való együttélésre.  

  

Felkészülés a felnőtt életre:  

 tájékoztassuk a szülőket, milyen továbbtanulási lehetőségek állnak gyermekeik előtt - integráltan 

oktató középiskolák, gimnáziumi tagozatok diszlexiások számára, ezt a tanuló is ismerje meg.  

  

A megvalósítás keretei, eljárásai  

A Beszédvizsgáló Országos Szakértői és a Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján 

iskolánkban együtt neveljük az ép értelmű beszédfogyatékos és a nem fogyatékos 

gyermekeket. A gyermekek számára biztosítjuk az ép beszélő környezetet, a sajátos nevelési 

igényükből fakadó többletszolgáltatásokat.  
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A gyermekek fejlesztése inkluzív (befogadó) osztályokban tanítási órákon, tanórán kívül – a 

sérülés típusától, súlyossági fokától függően egyéni, vagy csoportos - speciális fejlesztő 

foglalkozásokon, szabadidős tevékenységekben, valamint napközis foglalkozás keretében 

történik.  

 

Tanítási órák  

 

Kiemelt szerepet kapnak az anyanyelvi fejlesztés, a testnevelés az ének-zene, a vizuális 

kultúra a technika és életvitel valamint tánc és dráma tantárgyak.  

A megfelelő beszédtechnika kialakítása fontos része az anyanyelvi nevelésnek, ezeket alsó 

tagozatban a magyar nyelv és irodalom, valamint az ének-zene órákon napi rendszerességgel 

végezzük.  

Az anyanyelvi fejlesztésnél figyelembe véve a sérülés jellegét az egyes műveltségi 

részterületek más-más hangsúlyt kaphatnak:  

 az írás, olvasás előkészítő szakaszának időtartamát növeljük,  

 olvasás-, írástanítási módszerként a hangoztató-elemző, illetve a diszlexia-prevenciós módszert 

használjuk,  

 beszédfogyatékos tanulóknál hosszabb begyakorlási és érési szakaszokat tervezünk,  

 az anyanyelvi fejlesztés a kommunikációs szándék megvalósítására törekszünk a nevelés-oktatás 

minden területén,  

 a tantestület tagjai törekszenek, hogy mindig jó beszédpéldát nyújtva, helyes beszédtechnikával 

kommunikáljanak a gyermekekkel.  

 A beszéd-rendellenességgel küzdő tanulóknál gyakran tapasztalhatók a nagy- és finommozgások 

zavarai, a testtudat a testérzet a testséma kialakulatlansága, a téri tájékozódás fejletlensége is.  

A testnevelés, környezetismeret és a művészetek tárgyak jól szolgálják a téri orientáció - 

mozgás - ritmus fejlesztését, mely hatással van a beszédkoordinációra.  

Idegen nyelv oktatásánál körültekintően járunk el, a minősítés alóli felmentés helyett a 

módszerek változtatását is lehetségesnek tartjuk.  

A pedagógusok a szakértői vélemények, alapos megfigyeléseik, a gyógypedagógus, a 

fejlesztő pedagógus valamint a pszichológus segítségével, a tanulók egyéni sajátosságainak 

ismeretében a differenciálás különböző módjait alkalmazzák:  

  segítségadásban: a feladat megismétlése a beszédfogyatékos tanulónak megfelelő nyelvi szinten,  

  a feladatok szintjén: mennyiség, technikai kivitelezés: - írás területén gyereknél, rajzos vagy 

szóbeli megoldás, illetve szóbeli felelet helyett írásbeli válasz,  

  szociális keretek szintjén: párban, vagy csoportban végzett munka oldja az akadályozott tanuló 

elszigetelődését,  

  tanulási stílus szerint: auditív, vizuális, vagy motoros területre támaszkodik inkább a gyermek,  

  a célok szintjén: egyes beszédfogyatékos tanulóknál mérlegelni kell, mi az a minimális tudás, 

amelyet egy-egy szakasz határára el kell érni, melyre a további szakaszok épülhetnek,  

  értékelésben: a tanulót önmagához, fejlődéséhez kell mérni - erre legalkalmasabb a szöveges 

értékelés  

 

Pedagógiai célú habilitációs / rehabilitációs foglalkozás  

Logopédiai terápia: sérülés specifikus egyéni vagy csoportos megsegítést foglal magában, 

egyéni fejlesztési terv alapján.  

A logopédus munkájában komplex ellátásra törekszik, feladata a beszéd-rendellenességek 

kompenzálása, a funkciófejlesztés, az olvasás-, írászavarok redukációja.  

A terápia nem zárul le a beszédhiba javulásával, megszűnésével, utógondozásra is szükség 

lehet, amely jelenti a beszédállapot szinten tartását, ellenőrzését, az esetleges visszaesések 
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prevencióját. További cél a másodlagos tünetek megelőzése, a sérült pszichés funkciók 

fejlesztése. Az utógondozás sikerét a logopédussal való szoros együttműködés segíti.  

A logopédus feladatai:  

 a fogadó pedagógusok tájékoztatása a beszédfogyatékosság típusáról, a gyermek fejlesztési 

lehetőségeiről, az alkalmazható módszerekről, szakirodalomról,  

 a beszédben akadályozott gyermek „erős” és „gyenge” oldalainak bemutatása,  

 konzultáció a pedagógussal a tanuló fejlődéséről, előmeneteléről,  

 kapcsolattartás a beszédfogyatékos gyermek, valamint a befogadó osztály tanulóinak szüleivel,  

 kapcsolattartás a habilitációs/rehabilitációs fejlesztésben résztvevő más szakemberekkel; a komplex 

fejlesztés team-munkát igényel (pszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő),  

 a beszédben akadályozott gyermek orvosi vizsgálatának kezdeményezése.  

  

 

Tanórán kívüli tevékenységek  

  

Szakkörök: 

 A beszédben akadályozott gyermekek is megtalálhatják iskolánkban azokat a tevékenységeket, 

szakköri foglalkozásokat, amelyek érdeklődésüknek megfelelnek. Gátolt kommunikációjukban is 

oldódik a szorongásuk, ha valamilyen területen sikereket érhetnek el.   

 Iskolánkban működik: kézműves szakkör, tömegsport, tánc, ökológia stb., mindig a gyermekek és 

szülők igényeinek: megfelelően.  

 

Szülői értekezletek, fogadóórák:  

 Ezeken az alkalmakon lehetőség nyílik a szülők számára, hogy megismerjék a beszédfogyatékos 

gyermek fejlesztése érdekében rájuk háruló feladatokat, életperspektívát.  

 Empátiás készség kialakítására törekszünk a többi gyermek szüleiben, fontos, hogy a szülők is 

támogassák gyermekeiket a fogyatékos gyermek elfogadásában. Egységes értékrendet kell 

kialakítani a viselkedés területén, a jutalmazás és büntetés egybehangzó alkalmazása a helyes 

magatartásformák kialakítása érdekében.  

  

Az enyhe fokban értelmi sérült tanulásban akadályozott tanulók fejlesztését segítő program  

  

 Az értelmi fogyatékosok egyik csoportját képezik. Az enyhe fokban értelmi sérültek 

személyiségfejlődési zavara, akadályozottsága az idegrendszer enyhe, különféle eredetű, öröklött 

vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/ vagy funkciózavarával függ össze.  

 Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a kognitív funkciók lassúbb fejlődése.  

 A tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak azok a tanulók, akiket korábban a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, a köznevelési törvény szerint Szakértői 

Bizottság enyhén értelmi fogyatékosnak minősített.  

 A tanulásban akadályozott tanulók Helyi Tantervének tartalmi elemeit az SNI kerettanterv 

határozza meg, melyet az iskola helyi tantervébe (tantárgyanként) épít be, annak szerves részét 

képezve.  

 

Kiemelt fejlesztési feladatok:  

a) Bevezető szakasz: 1-2. évfolyam  

b) Kezdő szakasz: 3-4. évfolyam  

 Ebben a két szakaszban a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a 

hangsúly.  

 A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatási-szervezési 

megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A képességfejlesztésben hangsúlyos 

szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek, a 
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céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális 

igényeknek megfelelően kell módosulnia a pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló 

jellegének.  

 A bevezető szakaszban szükség esetén egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy tanévnél 

hosszabb időtartamot tervezünk. A hosszabb időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető 

kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság mellett, ismétlődő 

tanulási folyamatban, állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási tevékenységre készteti a 

tanulókat. A gyógypedagógiai nevelésnek az egész személyiség fejlesztésére törekszik.  

 E két szakaszban nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások 

következetes kialakítása és megerősítése.  

 

c) Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam.  

d) Fejlesztő szakasz: 7-8. évfolyam.  

 Az alapozó és a fejlesztő szakaszban a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek 

további fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az 

elsajátított tanulási szokásokra épül.  

 Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység.  

 A tanítás-tanulás folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének 

megfelelően, differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is.  

  

A pszichés fejlődés zavarai miatt nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók (részképesség-zavar) fejlesztését segítő program  

  

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az 

iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni 

sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, 

gyógypedagógiai segítséget igényelnek.  

 

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz  

 diszlexia,  

 diszortográfia,  

 diszkalkúlia,  

 diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek 

maradványtüneteinek fennállása,  

 a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok;  

 hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá  

 a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló agresszió, a 

szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, 

a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik 

meg.  

  

A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és 

viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak 

ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő 

együttjárást. Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások 

iránti közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési 

problémák alakulhatnak ki.  

Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából 

fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő.  
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A tanítás-tanulás folyamatában a részképességzavarok körébe elsősorban az alapvető 

eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának és képességének deficitjeit, valamint az 

általuk kiváltott következményes magatartási és/ vagy tanulási zavarok komplex 

tünetegyüttesét soroljuk. E fogyatékosság deficiál - diagnosztikai jellemzője, hogy a 

részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás, 

teljesítményszóródás mutatható ki a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között.  

 

Kiemelt célok, feladatok  

 Kudarctűrő képesség növelése.  

 A tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése.  

 A sajátos nevelési igényű tanulók túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban.  

 Tankötelezettségük teljesítését szakember segítségével végezzék.  

 Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása.  

 Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok elvégeztetése.  

 A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása.  

 Testnevelés és sport műveltségi területen az első tanévben szenzoros integrációs program és/vagy 

gyógyúszás alkalmazása.  

 Önállóságra nevelés.  

  

Kiemelt feladatok diszlexia, diszgráfia esetén:  

 testséma biztonságának kialakítása,  

 téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,  

 vizuomotoros koordináció gyakorlása,  

 látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,  

 beszédfejlesztés, aktív szókincs bővítése, helyes ejtése,  

 verbális figyelem és emlékezet, intenzív fejlesztése,  

 hang - betű kapcsolat kialakítása; fonémahallás fejlesztése,  

 makacs betűtévesztések kiküszöbölése (egymástól távol tanítjuk, sok mozgással, hangoztatással 

stb. pl.: b-d-p, o-ó, u-ú, ü-ű, ö-ő),  

 figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között,  

 toldalékok körültekintő olvasása,  

 olvasástechnika, tempó fejlesztése,  

 olvasás-írás tanítása (esetleg újratanítása) hangoztató - elemző vagy diszlexia prevenciós 

módszerrel,  

 olvasás, írás készségének folyamatos gondozása az egész iskolai pályafutás alatt,  

 idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,  

 segítő környezet folyamatosan álljon rendelkezésre,  

 kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,  

 olvasásképtelenség esetén a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi írással, 

szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával.  

  

A megvalósítás színterei  

 minden tanórán,  

 fejlesztő, felzárkóztató foglalkozáson,  

 napközi, tanulószoba.  

  

Kiemelt feladatok diszkalkulia esetén:  

 testséma kialakítása,  

 téri relációk biztosítása,  

 a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása,  
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 számfogalmak kialakítása és bővítése, a manipuláció előtérbe helyezése, képi vizuális megerősítés,  

 az érzékelés - észlelés, a figyelem az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív 

fejlesztése,  

 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése (számológép, naptár stb.),  

 az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megörökítése, sokoldalú gyakorlásuk a már 

„birtokolt” számfogalmakkal építkező számkörökben,  

 a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása,  

 gyógypedagógiai segítség speciális módszerekkel, egyéni sajátosságokhoz igazított megjegyzést 

segítő technikák megtalálása, alkalmazása,  

 szerialitás erősítése.  

  

A megvalósítási színterei  

 matematika óra,  

 napközi, tanulószoba,  

 rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozás,  

 felzárkóztató foglalkozások,  

 szabadidő (képességfejlesztő játékok).  

  

Kiemelt feladatok a részképességzavar és/vagy fogyatékosságok együttes, halmozott 

tüneteit mutató tanulók esetén (hiperkinetikus zavarok):  

A halmozott fejlődési zavar a beszéd / nyelv, a mozgás, a kognitív képességek eltérő és 

egyenetlen fejlődését foglalja magába. Komoly akadálya az olvasás, írás, számolás 

elsajátításának. Speciális fejlesztés, logopédiai- és pedagógiai ellátás szükséges.  

  

A percepció minden területét fejleszteni kell:  

 a vizuális, az akusztikus, a mozgásos észlelés folyamatait,  

 a motoros képességeket,  

 a beszéd és nyelvi készség állandóságát.  

  

A különleges gondozás igényeit gyógypedagógus végzi.  

 Tanácsadás osztályfőnöknek, tanítónak, szaktanárnak, szülőnek.  

 Együttműködés a pszichológussal.  

  

A megvalósítás színterei  

 tanóra,  

 napközi, tanulószoba,  

 gyógypedagógiai foglalkozás egyéni terápiás terv alapján.  

 

Tantárgyakra lebontott részletes követelmények a mozgáskorlátozott tanulók képzése során 

 

A mozgáskorlátozott tanulókra mindenütt  a NAT tartalmai  és követelményei az irányadóak, 

speciális taneszközök és gyógyászati segédeszközök alkalmazásával. Azokat az eltéréseket, 

amelyek azért szükségesek, hogy a mozgáskorlátozott gyermek többet és jobban hasznosítson 

belőle, az alábbiak tartalmazzák. 

 

Anyanyelv és irodalom 

 Az olvasás és írástanítás az egyénnek megfelelő tempó és segédeszköz kiválasztásával történjen a 

helyesírásra és a tartalomra koncentrálva.  

 Szükség esetén a gépi írás elsajátítása történjen meg, egyénre szabott fejlesztési terv alapján. 
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 Mivel a beszéd formája a sérülés függvénye, ezért annak a tartalmi részére kell a nagyobb 

hangsúlyt fektetni. 

 

Idegen nyelv 

 A nyelvtanulás a továbbtanulás, a későbbi munkavállalás, az önbizalom növelésének fontos 

eszköze, ezért minden esetben a megszerzett nyelvtudás gyakorlati felhasználhatóságának egyénre 

szabott megfogalmazása szükséges.  

 Az olvasási és írásnehézségekkel küzdő gyermekek esetében az auditív tanulási módszereket kell 

preferálni. 

 

Matematika 
 Kiemelten figyelembe kell venni, hogy a tanítás során a sokoldalú érzékleti megerősítésre 

törekedjünk.  

 A geometriai anyag gyakorlati része a mozgásállapottól függően, egyéni elbírálás alapján történjen, 

a sérültségének megfelelő, egyénre adaptált eszközök használatával, mert ezek  át tudják segíteni a 

tanulót a technikai nehézségeken. 

 

Ember és társadalom 

 Szükség van a társadalmi tapasztalatszerzés hiányainak pótlására.  

 Meg kell ismertetni a tanulókkal a mozgáskorlátozottakra vonatkozó jogszabályokat, és 

érdekvédelmi szerveződéseket.  

 

Ember és természet 

 Az embertani, egészségügyi ismereteknek  tartalmazniuk kell  a tanuló diagnózisának ismeretét, az 

ezzel kapcsolatos egészségügyi feladatok és  problémák kezelését. 

 Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, a lehető leginkább meg kell teremteni a 

tapasztalás lehetőségét . 

 

Művészetek 

 A mozgáskorlátozott tanuló harmonikus fejlődésének és önkifejezésének egyik fontos eszköze a 

zene, a mozgás és az alkotás. 

 Minden esetben meg kell keresni azokat az eljárásokat, módszereket, testhelyzeteket, eszközöket, 

amelyeknek segítségével alkotni képes, a felmentés bármely formája indokolatlan.  

 A tánc és a gyermekjátékok témáinak a tartalmait és követelményeit, egyénre szabott formában kell 

megfogalmazni.  

 

Életvitel, gyakorlati ismeretek. 

 Olyan ismeretek, tevékenységformák és eszközök használatát kell megtanítania, amelyeket a 

mozgáskorlátozott gyermek hasznosítani tud a szabadideje eltöltésében, pályaválasztásában, önálló 

felnőtt életében, társadalomba való beilleszkedésében.  

 A sérülésből, valamint a mozgásállapotból eredően meg kell határozni az egyéni képességekhez 

igazodó célokat, feladatokat, alkalmazni az egyénenként változó speciális eszközöket, megtanítani 

az önállóság elérését szolgáló  praktikumokat. 

 Meg kell ismertetni és gyakoroltatni a gyógyászati segédeszközök használatát, karbantartását, és a 

velük való közlekedést.  

 

Informatika, számítástechnika, könyvtár 

 A műveltségi terület tartalma bővül a gépi írás megtanításával – ha az már az előző osztályfokok 

valamelyikén, pl. 2. o-ban nem történt meg –, mert az nem csak az olvasható íráskép megjelenését 

segíti, hanem előkészíti a számítástechnika tanítását is. 
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 A számítástechnika tanításában szükség esetén meg kell találni az egyénre szabott, adaptált 

eszközöket (pl. speciális egér, klaviatúra-védő stb.). 

 

Testnevelés és sport 

Elemei: 

 gyógytorna passzív és aktív eljárásai; 

 a fizikoterápia módszerei és eljárásai;  

 korrekciós és gyógyászati segédeszközök alkalmazása;  

 hidroterápia és egyéb terápiás eljárások; 

 a testnevelés mozgásanyagának (gimnasztika, torna, atlétika, testnevelési és sportjátékok) sérülés 

specifikusan adaptált formái;  

 adaptált sportfoglalkozások; 

 a mindennapos tevékenységek végzésére való mozgásos felkészítés és adaptív eszköz 

használatának megtanítása. 

 

Feladatai: 
 a károsodott mozgási és tartási funkciók helyreállítása, korrekciója, kompenzációja;  

 a mozgás szervrendszer optimális működő képességének biztosítása; 

 az állapotromlás, másodlagos károsodások megelőzése; 

 a motoros képességek fejlesztése, fizikai kondíció növelése, egészséges életre nevelés, 

mozgásigény, mozgástudat kialakítása; 

 a reális mozgásos én tudat kialakítása, önálló életvitelre elő- és felkészítés;  

 tehetséggondozás különböző adaptált sport foglakozásokon keresztül.  

 

A halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztését segítő program  

  

 A halmozott fogyatékosság olyan állapotot jelent, amelyben különböző társult formában van jelen 

az értelmi képességek, a mozgásfunkciók, a verbális kommunikáció, a látás, a hallás, valamint más 

megismerési funkciók, esetenként a személyiség és viselkedés zavara.   

 Az épen maradt és sérült funkciók korrekciós jellegű fejlesztésével a gyermeket olyan szintre kell 

eljuttatni, mely az adottságaikhoz és korlátaikhoz mért legteljesebb habilitációt vagy rehabilitációt 

teszi lehetővé.  

 Az egyéni felzárkóztató programok alapján történő fejlesztés során a domináns fogyatékossághoz 

igazodva, de a társult fogyatékosságból eredő korlátokra figyelve szükséges a képességek 

fejlesztését megvalósítani. Az egyéni fejlődést nyomon kísérő pedagógiai diagnosztizálás alapja a 

fejlesztés rövid távú céljai, feladatai, és követelményei.  

 

A halmozottan sérült mozgáskorlátozott tanulók fejlesztése  

 A műveltségi tartalmaknak az adottságokhoz és korlátokhoz rugalmasan alkalmazkodó 

mennyiségben és minőségben történő elsajátítása.  

 Minden sérült funkció korrekciós jellegű fejlesztése.  

 Tanulási zavarok esetén sérülésspecifikus módszerek alkalmazása.  

 Egyéni fejlesztési terv kidolgozása abban az esetben is, ha a gyermek csoportfoglalkozáson vesz 

részt.  

 Az egyéni fejlesztéssel nem korrigálható esetekben áttérés a szociális tanulásra.  

 Felkészítés - a gyermek képességeihez mérten - az önkiszolgálásra és - esetleg - munkavégzésre.  

 A személyiség fejlesztése a kiegyensúlyozottság, harmonikusság, a szocializációra való 

alkalmasság irányában.  
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A halmozottan sérült látássérült tanulók oktatása  

 A halmozottan sérült, vak, aliglátó, gyengénlátó tanulók nevelését-oktatását és optimális 

fejlesztését a gyógypedagógiai intézményeken belül működő speciális tagozatok biztosítják.  

 A helyi tanterv kidolgozásánál a társuló fogyatékosságokra vonatkozó irányelveket együttesen kell 

alkalmazni. A halmozottan sérült látássérülteknél egyéni fejlesztési tervet is szükséges készíteni.  

 Az integrált nevelés-oktatásban résztvevő halmozottan sérült látási fogyatékos tanulók oktatásához 

a látássérültek intézményeiben létrejött egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények 

nyújtanak szak- és szakmai segítséget.  

 

 

A halmozottan sérült nagyothalló tanulók fejlesztése  

 A halmozottan sérült nagyothalló tanulók nevelési, oktatási lehetőségeit alapvetően befolyásolja a 

társult fogyatékosság jellege és súlyossága, ezért az iskolai fejlesztés elveit és szakaszait - 

valamennyi érintett fogyatékossági terület pedagógiai és rehabilitációs feltételeinek biztosításával – 

az adott tanuló esetében egyéni fejlesztési tervben határozzuk meg.   

  

 A halmozottan beszédfogyatékos tanuló  

 A beszédzavarok egy-egy tanulónál halmozottan is előfordulhatnak.  

 A leggyakrabban a megkésett, illetve akadályozott beszédfejlődés, a komplex nyelvi fejlődési zavar 

jelenik meg a tünetek sokféleségével tarkítva. Nem ritka a megkésett/akadályozott beszédfejlődés – 

a hadarás - a dadogás együttese. Az iskolai szakaszban ennek olvasás-, írászavar-kihatása is 

megmutatkozik.  

 A tünetek megjelenhetnek párhuzamosan, de előfordul a tünetváltás jól ismert jelensége is, amikor 

pl. a kiejtés javítását, javulását követően dadogás, hadarás lép fel. Ilyen esetekben a fejlesztési 

elvekre épülő terápiák tudatos alkalmazása a rehabilitáció döntő tényezője.  

 

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása  

 

A gazdasági és társadalmi változások következtében tömegméretekben jelentkező, és a 

családok életében felhalmozódó problémák kihatnak a gyermek- és ifjúságvédelemre, 

gondozásra is. Egyre több a veszélyeztető tényező: az urbanizáció, a családok széthullása, a 

túlzott anyagias személet, a munkanélküliség, vagy csak a szegénység.   

A fiatalok fejlődését veszélyeztető sérülések (biológiai-fiziológiai, szociális, pszichés) 

gyakran össze is függnek egymással.  

Az iskolai gyermek-és ifjúságvédelem feladata, hogy enyhítse, ha lehet, kiküszöbölje a 

családi nevelésből, a környezetből fakadó intenzív ártalmakat, illetve a társadalmi viszonyok 

negatív hatásaitól úgy védjük a fiatalt, hogy felkészülhessenek az ártalmak kivédésére is. Az 

ellátásban alapszinten minden pedagógus együttműködik, kiemelt feladata az 

osztályfőnöknek, a gyermekvédelmi felelősnek, védőnőnek van.  

  

A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen:  

 statisztikai kimutatások a gyermekvédelem törvényi előírásai szerint  

 a tanulókkal kapcsolatos megelőző, óvó és védő tevékenység  

 a vészhelyzetek feltárása, csökkentése annak érdekében, hogy a fiatal fejlődését ne akadályozzák  

 a rászoruló tanulók étkezési, és egyéb támogatások megszerzésében segítése, javaslatot tesz a 

segélyezésre  

 kezdeményezi anyagi veszélyeztetettség esetén, hogy az igazgató indítson eljárást a fiatal állandó 

lakhelye szerinti települési önkormányzatnál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás megállapítása érdekében, sürgős esetben segít a gyermek elhelyezésében  

 együttműködik a tantestület tagjaival, az osztályfőnökkel a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzésében, megszüntetésében  
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 kapcsolatot tart a pszichológussal, előadásokat szervez az osztályfőnöki órákra drog, alkohol, 

dohányzás, konfliktuskezelés,  stb. témakörökben  

 az egészségvédelmi program kidolgozását és folyamatos karbantartását elősegíti, végrehajtását 

ellenőrzi  

 segíti az osztályfőnökök felkészülését az egészséges családi életre nevelés témakörben  

 gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a Gyermekjóléti 

Szolgálatot,  

 hetente meghatározott időpontban fogadóórát tart a szülőknek és a fiataloknak (nyilvánosságra az 

ellenőrzőben hozzuk).  

 az egészségvédelmi program kidolgozását és folyamatos karbantartását elősegíti, végrehajtását 

ellenőrzi,  

 

Az iskolai gyermekvédelem három területre terjed ki:  

a gyermek fejlődését veszélyeztető okok  

 megelőzésére  

 feltárására  

 megszüntetésére.  

  

Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek:  

 kapcsolatfelvétel a családdal, indokolt esetben  

 felvilágosító munka szülői értekezleteken, fogadóórákon  

 ismeretterjesztés (veszélytényezők, bűnözés, kábítószer stb.) – osztályfőnöki óra, meghívott külső 

előadók (védőnő, drog prevenciós szolgálatok, rendőrség szakemberei).  

 pszichológiai segítség,  

 nevelési tanácsadó, családsegítő igénybevétele,  

 délutáni megbeszélő esetek működtetése,  

 pályázati ösztöndíjak figyelemmel kísérése. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység  

 

 A hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatban fontos, a személyes kontaktus kialakítása a 

tanulókkal és szüleikkel a következő módokon:  

- szülői értekezleten,  

- fogadó órán,  

- rendszeres családlátogatáson.  

 Szükség esetén egyéni foglalkozás, tanácsadás, információszolgáltatás a tanuló és a szülő részére.  

 Gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök, igazgató rendszeres, folyamatos együttműködése az adott 

pedagógus közösséggel a felmerülő problémák megoldása érdekében.  

 A hátrányos helyzetű gyerekek tanulmányi előmenetelének, szabadidős tevékenységének 

figyelemmel kísérése - elsősorban a gyermek - és ifjúságvédelmi felelős, illetve az osztályfőnök 

részéről - adott estben javaslat a változtatásra, lehetőség felkínálása a szabadidő hasznos eltöltésére 

(pl. tanulószoba igénybevétele, sportkörbe irányítás).  

 Egyéb segítő intézkedések és más szakemberek (pszichológus, pszichiáter, logopédus, védőnő, 

gyógypedagógus, orvos stb.) bevonása, illetve a tanuló irányítása valamely intézménybe, 

szervezethez.  

 Rendszeres kapcsolattartás a segítő intézményekkel, esetmegbeszéléseken való részvétel (pl. 

Családsegítők, Gyermekjóléti Szolgálatok, Nevelési Tanácsadó, Gyermek ideggondozó, Népjóléti 

Irodák, Gyámhivatal stb.)  

 Anyagi támogatások igénylése. 
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Gimnáziumi kerettanterv 
 

HELYI TANTERV 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 3.sz. melléklete, valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján 

 

Célok, feladatok 

 

A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az 

egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi 

kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, 

akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez 

alkalmazkodó cselekvésre. 

A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú 

képzési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel 

készíti fel tanulóit arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz 

átalakuló, változó, bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a 

tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú 

tájékozódási képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, 

hogy felkészíti tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, 

az alkalmazni képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez 

elengedhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. 

A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 

mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók 

előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, 

továbbépítésére, integrálására. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Önismeret és a társas kapcsolati kultúra 

fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

 A testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos és technikai 

kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia  

 Esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

 A hatékony, önálló tanulás 
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Gimnázium  
 

    Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium  

(kifutó rendszerben, 2016/2017. tanévtől) 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 5 5 5 5 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3,5 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 2,5 2,5  2,5 2,5  

Filozófia    1 

Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 1 1 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 35,5 36,5 38,5 38 

 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 

Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 

Művészetek órakerete. 

 

Reál irányultság esetén a matematika és a fizika órák száma: 

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

Matematika 5 5 5 5 

Fizika 3 3 3 3 
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Szabad órakeret 

9. osztály: Egészségnevelés 

10. osztály: Ökológia 

11. osztály: Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek 

12. osztály: Vállalkozási és marketing ismeretek 

 

Egészségnevelés 

Az egészségfejlesztés fő célja, hogy képessé tegye az embereket arra, hogy egyre növekvő 

kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek ez egészségükkel, és 

mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és lehetőségekkel. Olyan életmódbeli 

alternatívákat kínál fel, amelyekkel azonosulva az egyéneknek lehetőségük nyílik az 

egészségesebb életforma kiválasztására. így az egészségmegőrzés a mindennapi élet része 

kell, hogy legyen, mely messzemenően figyelembe veszi az egyén szociális és gazdasági 

helyzetét, mentális és fizikai kapacitását. 

Az egészségnevelés célkitűzései 

 a tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése (fizikai képességek 

fejlesztése, szellemi teljesítmény erősítése, szociális kompetenciák, kreatív 

együttműködés fejlesztése) 

 azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak, szokásoknak a kialakítása 

melyek a tanulók egészségi állapotát javítják 

 az egészséges életvitel kialakításához szükséges döntések meghozatalára felkészíteni 

 a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás 

fejlesztése 

 a káros függőségekhez vezető szokások megelőzése 

 a családi életre, felelős és örömteli párkapcsolatokra való felkészítés 

Az iskola egészségnevelési feladata 

 Az emberi szervezet működésével és a betegségek megelőzésével kapcsolatos 

ismeretek bővítése 

 Az életvezetéssel kapcsolatos ismeretek bővítése és az életvezetéssel kapcsolatos 

kompetenciák fejlesztése 

Az egészségnevelés területei 

 Egészséges életmód, 

 az egészségi állapot tudatos figyelése, 

 étkezés, táplálkozás, 
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 betegségek kialakulása és a gyógyítási folyamat, 

 a szenvedélybetegségek elkerülésének módjai, 

 személyes krízishelyzet felismerése, kezelési stratégiák, 

 szexuális felvilágosítás-nevelés, AIDS prevenció, 

 a családtervezés, 

 egészséges személyiségfejlődés elősegítése, 

 testi higiénia, 

 testedzés, mozgás. 

 

A tantárgy óraterve 

 9. 

évfolyam 

Heti óraszám 1 

Évfolyamok óraszáma 37 

 

 

 Tematikai egység Órakeret 

1. A táplálkozás 8 óra 

2. Párkapcsolatok és szexualitás 8 óra 

3. Szenvedélybetegségek 10 óra 

4. Környezet- és természetvédelem 6 óra 

5. Erkölcs és vallás evolúciós alapjai 5 óra 

Összesen: 37 óra 

 

 

Ökológia 

Környezeti nevelésünk célja, hogy neveljük és tanítsuk a tanulókat a természetes és az épített 

környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, környezetbarát életvitelre. Feladatunk, 

hogy felkeltsük a tanulók igényét a tiszta, egészséges környezet kialakítására, megóvására. 
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Az ember és környezete egységes rendszert alkot. Létérdek, hogy a tanulóink valós képet 

kapjanak a természet megóvásának emberi, társadalmi, technikai feltételeiről. Ezért fontos, 

hogy megismerjék a legfőbb környezeti problémákat, és elsajátítsák a problémák 

megértéséhez és kezeléséhez szükséges természettudományos és társadalmi ismereteket. A 

környezetgazdálkodási ismeretek, a környezet megóvásának szemlélete áthatja helyi 

tantervünket a megfelelő képzési területeken, illetve tantárgyakban. (egészségtan, hon- és 

népismeret, az ember és társadalomismeret, etika, mozgókép- és médiaismeret). A tanórán 

kívüli neveléssel (pl. környezetvédelmi munkák szervezésével, napközis foglalkozások 

környezeti nevelési tartalmával, nyári tábor szervezésével a természetbe) és az iskolánk 

környezeti kultúrájával is erősíteni kívánjuk a környezetért felelős magatartás kialakítását 

tanulóinkban.  

A tantárgy óraterve 

 10. 

évfolyam 

Heti óraszám 1 

Évfolyamok óraszáma 37 

 

 Tematikai egység Órakeret 

1. Az élet lehetőségei 2 óra 

2. A biológiai evolúció 6 óra 

3. Erkölcs és vallás evolúciós alapjai 5 óra 

4. Gazdálkodás és fenntarthatóság 12 óra 

5. A Kárpát-medence élővilága 12 óra 

Összesen: 37 óra 

 

Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek 

A Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek oktatása feltétele annak, hogy a diákok az őket 

körülvevő világ összetett gazdasági jelenségeit megértsék, és életük következő szakaszaiban 

arra mint alapra támaszkodhassanak. A tantárgy témaegységei a diákokra közvetlenül ható 

gazdasági, társadalmi jelenségekre építenek. A bennük lévő ismeretanyag a közgazdaságtan 

különböző szakterületeit érinti. A témakörökben lévő ismeretek a közgazdaságtan 

szakkifejezéseire épülnek, és közvetlen, gyakorlatban hasznosítható tudást adnak. Mivel a 
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körülöttünk lévő világ át van itatva a gazdaság jelenségeivel, hatásaival, a diákok közvetlenül 

találkoznak olyan fogalmakkal, kifejezésekkel, amelyeket nem értenek, ezért nem tudnak 

megfelelően reagálni a gazdasági, pénzügyi élethelyzetekre, és nem tudják értelmezni a média 

által közvetített eseményeket sem. 

A gazdaságban zajló folyamatok is elengedhetetlenné teszik a diákok felkészítését a 

mindennapokban előttük álló feladatokra. 

A tantárgy oktatásának eredményeképpen a diákok megértik a társadalom működését átszövő 

gazdasági folyamatokat, azok hatásait saját életükre, megtanulják kezelni azokat a gazdasági, 

pénzügyi helyzeteket, amelyek befolyásolják életüket, megértik a kockázatok kezelésének 

fontosságát, képet kapnak a portfolió helyes kialakításának módszeréről, s mindezek által 

hatékonyabban tudnak eligazodni a tömegében érkező pénzügyi ajánlatok között. A 

tantárgynak fontos szerepe van abban, hogy a diákok tudatos fogyasztókká váljanak, képesek 

legyenek döntéseik előtti mérlegelésre, ismerjék fel a döntéseikkel járó kockázatokat. További 

cél, hogy kialakuljon a diákokban a pozitív nyitottság a gazdasági folyamatok megismerése 

felé, értsék felelősségüket későbbi munkájukban is. 

 

Vállalkozási és marketing ismeretek 

Éves órakeret 32 óra 

A tantárgy a NAT-ban meghatározott „Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia” 

fejlesztését szolgálja, illeszkedik a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretkör 

„Pénzügyi és gazdasági kultúra” témájához, azon belül is a „Vállalkozói alapismeretek” 

részterülethez. Önálló tanterv, nem épít közvetlenül a Vállalkozzunk! I. tantárgyra1, illetve 

más gazdasági, pénzügyi tantárgyra (Gazdasági és pénzügyi kultúra I., II.), de azokat 

kiegészítve átfogóbb ismereteket közvetít és szélesebb körű kompetenciafejlesztést tesz 

lehetővé. 

A Vállalkozzunk! tantárgy célja, hogy a diákok betekintést nyerjenek a vállalkozások 

világába, hogy ne csak fogyasztóként, hanem potenciális vállalkozóként, alkalmazottként is 

gondolják át, ismerjék meg a gazdaság e fontos szereplőinek tevékenységét. Ismerjék meg a 

vállalkozók áldozatos, kockázatos és leleményes munkáját, becsüljék a tisztességes, felelős 

vállalkozói magatartást. Értsék meg, hogy a vállalkozások nélkül nem működik a 

piacgazdaság, a többi gazdasági szereplő az általuk előállított javakon osztozik, azokból 

részesül. A vállalkozások munkáján, termékein, szolgáltatásain nyugszik az egész 

nemzetgazdaság (ország), minden nem termelő tevékenység, végső soron pedig a jólétünk. 

Legyenek tisztában azzal, hogy minden társadalmi szervezet gazdálkodik. 
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Mindezek miatt szükséges, hogy a diákok megismerjék a vállalkozások lényegét, célját, 

szűkebb és tágabb környezetének kapcsolatrendszerét. Fel kell ismerniük és rendszerezniük 

kell a vállalkozások működését befolyásoló fontos hatótényezőket, hiszen a vállalkozások 

ezek erőterében, örökös változások kölcsönhatásában működnek. Meg kell érteniük, hogy a 

változások generálják az innovációt, a változások helyes értékelése vezethet a vállalkozások 

hosszú távú fennmaradásához, sikeréhez. A vállalkozások nyereségérdekeltsége viszont csak 

a vásárlók elégedettségén nyugodhat. A vállalkozások hosszú távú sikerének záloga, ha 

felelősen, a fenntarthatóságot is figyelembe véve működnek. Ennek érdekében az államnak a 

vállalkozásokat a megfelelő jogszabályi háttér alkalmazásával szabályozni, terelni is kell. 

A Vállalkozzunk! tantárgy célja, hogy a vállalkozások működésének megismertetésével 

gazdag terepet biztosítson a diákok sokoldalú kompetenciafejlesztésének. 

A vállalkozásokban zajló termelési folyamat megismerése lehetőséget biztosít egy technika, 

technológia megismerésére. A megvalósításhoz szükséges erőforrások összegyűjtése, a 

végrehajtáshoz alkalmazott munkamegosztás, szervezés, folyamatellenőrzés tapasztalatai 

erősíti a diákok tervező, szervező készségének, ismereteinek fejlődését. 

A termékek/szolgáltatások költségkalkulációjával fejlődjön a diákok számolási készsége, 

logikus gondolkodása. 

Az üzleti terv megismerésével, alkalmazásával fejlődön tervező, szervező és rendszerző 

képességük.  

A marketing megismerése segítse a rendszerszemléletük kialakulását, cél és 

eszközrendszerének megismerése járuljon hozzá a diákok fogyasztói tudatosságának 

fejlődéséhez is. 

Vegyenek részt az erőforrások, az elkészült termékek nyilvántartásában, az eladásból 

származó bevétel, illetve a pénzáramlás vezetésében, a vállalkozási tevékenység 

eredményességének megállapításában. 

Legyenek tájékozottak az egyéni vállalkozások indításához szükséges információs 

csatornákról, legyenek képesek felmérni az egyéni vállalkozáshoz kapcsolódó kockázatokat, 

felelősséget. 

Ismerjék meg a leggyakoribb társas vállalkozási formákat, a kapcsoló fogalmakat, értsék meg 

azokat a szempontokat, érveket, körülményeket, amelyek egy-egy társasági forma 

kiválasztása mellett szólnak. Legyenek tájékozottak az alapításhoz szükséges információk 

megszerzési forrásáról. 

Értsék meg, hogy az üzleti etika és a fenntarthatóságot figyelembe vevő felelős vállalkozói 

magatartás nélkül nincs hosszú távú siker. 

Mindezekkel a tantárgy járuljon hozzá a diákok önismeretének, pályaorientációjának 

gazdagításához. 



121 

 

A *-gal jelzett témakörök feldolgozhatók diákvállalkozás keretében is. Ez esetben a sorrenden 

és az óraarányokon szükség szerint módosítani lehet. A vállalatalapítás pontos menetét a 

diákvállalkozások háttértámogatását végző alapítvány segédletei, eljárásrendje és 

dokumentumai határozzák meg. 

A diákvállalkozásokban gyakorolják a vállalatalapítást, tőkegyűjtést, tervezést, a gazdálkodást 

(pénzzel, más erőforrásokkal), megtanulják a szervezést, döntéseik végrehajtást, a vevői 

igények felmérését, tiszteletét, alkalmazzák a marketing eszközeit, a pénzügyi, számviteli, 

adózási szabályokat. A tanév/projekt végén a diákvállalkozást felszámolják, mérleget, 

eredmény–kimutatást, beszámolót is készítenek. 

A diákvállalkozások működésében való részvétel, mint minden megélt, közvetlen tapasztalat 

sokszoros erővel fejleszt. Önállóságra, felelős döntésekre, a kockázat mérlegelésére tanítja a 

résztvevő diákokat. Megtanulnak együttműködni, alkalmazkodni, érvelni, vitatkozni, 

tárgyalni, érdekeiket érvényesíteni, alá-fölérendeltségi viszonyban dolgozni. Az alkotás 

öröme önbizalmat ad, a sikerek, kudarcok feldolgozása önismeretre is tanít. A megélt 

szerepek pályaválasztásukat befolyásolják, megalapozottabbá teszik. 

Ajánlott tankönyv: 

Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes: Vállalkozási ismeretek mindenkinek 

Műszaki Kiadó.  KP. 2336 

 Tematikai egység Órakeret 

1. Vállalkozók és vállalkozások 3 óra 

2. A vállalkozások szűkebb, tágabb környezete 4 óra 

3. Az ötlettől a megvalósításig 6 óra 

4. Megéri? Költségek, bevételek, nyilvántartások 5 óra 

5. Az üzleti terv 4 óra 

6. Vállalatot alapítunk 5 óra 

7. Marketing a vállalkozás szolgálatában 5 óra 

Összesen: 32 óra 

 

Tanulóink heti 2*45 perces időkeretben választhatnak az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokból: énekkar, szín-és drámajáték, újságírás, rádiós műsorszerkesztés, 

nyelvvizsga-felkészítés.  
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Idegen nyelv     Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

(felmenő rendszerben 2017/2018. tanévtől) 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3+2 3+2 3+2 3+2 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3+1 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2+1 2+1 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1+1 1 0 + 1 0+1 

Filozófia    1 

Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 36 36 37 36 

 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 

Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 

Művészetek órakerete. 
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Matematika – Fizika    Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

(felmenő rendszerben 2017/2018. tanévtől) 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 5 5 4+1 4+3 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2+1 2+1 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 3 3 3+2  3+2 

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1+1 1 0+1  0+1 

Filozófia    1 

Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret  0 3 0 

Rendelkezésre álló órakeret 36 36 38 38 

 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 

Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 

Művészetek órakerete. 
 

 

 

 

 

 



124 

 

 

Biológia - Kémia     Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

(felmenő rendszerben 2017/2018. tanévtől) 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3+1 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2+1 2+1 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan  3 3 3+1 3+2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 3 3 2+2 2+3 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1 0+1  0+1 

Filozófia    1 

Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret   1 0 

Rendelkezésre álló órakeret 36 35 38 37 

 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 

Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 

Művészetek órakerete. 
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

(felmenő rendszerben 2017/2018. tanévtől) 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 

Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 

Művészetek órakerete. 
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Matematika - Informatika Óraterv a kerettantervhez - 9-12. évfolyam, gimnázium  
(felmenő rendszerben a 2018/2019. tanévtől) 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 5 5 5 7 

Történelem és állampolgári ismeretek 3 2 3 3 

Etika     1   

Biológia - egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
1       

Művészetek**     2 2 

Informatika 3 3 4 4 

Filozófia       1 

Technika, életvitel és gyakorlat       1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 3 2 

Rendelkezésre álló órakeret 36 36 38 38 

  36 36 35 36 

 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 

Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 

Művészetek órakerete. 

 

 



127 

 

Gimnázium - Nyelvi előkészítő évfolyam 9-13. évfolyam 
 

A 9. nyelvi előkészítő évfolyam célja a nyelvvizsgára és emelt szintű nyelvi érettségire, 

valamint ECDL vizsgára való felkészítés. Ezen az évfolyamon az általános iskolában már 

tanult idegen nyelv tanulását kell folytatni. Ez német vagy angol lehet. Matematikából és 

magyar nyelvből az általános iskolai tudás elmélyítése, a logikai készség fejlesztése kiemelt 

feladat. A nyelvi előkészítő évfolyam után a 10. évfolyamtól a 4 éves hagyományos 

gimnáziumi képzésben folytatják tanulmányaikat a tanulók. Érettségi vizsgát a 13. évfolyam 

befejezését követően tesznek az akkor érvényben lévő érettségi vizsgaszabályzatnak 

megfelelően. A sikeres érettségi után a továbbtanulás lehetséges formái: főiskola, egyetem 

vagy középiskolai szakképző évfolyam. 

 

Gimnázium 

Nyelvi előkészítő évfolyam 9-13 évfolyam óraszámok 

Nappali munkarend 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM - kötelező heti órák 

  Tantárgy 9. 10. 11. 12. 13. 

  Magyar nyelv és irodalom 2 3 3 4 5 

  Történelem 0 2 2 3 3 

  Ember és társadalomismeret 0 0 1 1 2 

  1. Idegen nyelv 13 2 3 4 5 

  2. Idegen nyelv 0 2 3 3 5 

  Matematika 2 3 3 3 5 

  Informatika 4 2 1 2 0 

  Fizika 0 2 2 2 0 

  Biológia és egészségtan 2 2 2 2 0 

  Kémia 0 2 2 0 0 

  Földrajz 0 2 2 0 0 

  Ének-zene + művészetek 0 1 1 1 0 
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  Rajz és vizuális kultúra + művészetek 1 1 1 0 1 

  Testnevelés és sport 3 3 3 3 3 

  Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

  Mozgóképkultúra és médiaismeret 0 0 0 1 0 

  Összesen 28 28 30 30 30 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM - szabadon választott heti kötelező órák 

  Tantárgy 9. 10. 11. 12. 13. 

  Magyar nyelv és irodalom 0 1 2 0 0 

  1. Idegen nyelv 4,5 2,5 0 0 0 

  2. Idegen nyelv 0 1 3 3 4 

  Matematika 0 0 0 2 1 

  Összesen 4,5 4,5 5 5 5 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM - heti összesített óraszáma 

  32,5 32,5 35 35 35 

 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM - kötelező éves órák 

  Tantárgy 9. 10. 11. 12. 13. 

  Magyar nyelv és irodalom 74 111 111 148 185 

  Történelem 0 74 74 111 111 

  Ember és társadalomismeret 0 0 37 37 74 

  1. Idegen nyelv 481 74 111 148 185 

  2. Idegen nyelv 0 74 111 111 185 

  Matematika 74 111 111 111 185 

  Informatika 148 74 37 74 0 

  Fizika 0 74 74 74 0 
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  Biológia és egészségtan 74 74 74 74 0 

  Kémia 0 74 74 0 0 

  Földrajz 0 74 74 0 0 

  Ének-zene + művészetek 0 37 37 37 0 

  Rajz és vizuális kultúra + művészetek 37 37 37 0 37 

  Testnevelés és sport 111 111 111 111 111 

  Osztályfőnöki 37 37 37 37 37 

  Mozgóképkultúra és médiaismeret 0 0 0 37 0 

  Összesen 1036 1036 1110 1110 1110 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM - szabadon választott éves kötelező órák 

  Tantárgy 9. 10. 11. 12. 13. 

  Magyar nyelv és irodalom 0 37 74 0 0 

  1. Idegen nyelv 166,5 92,5 0 0 0 

  2. Idegen nyelv 0 37 111 111 148 

  Matematika 0 0 0 74 37 

  Összesen 166,5 166,5 185 185 185 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM - éves összesített óraszáma 

  

 

1202,5 1202,5 1295 1295 1295 
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Gimnáziumi kerettanterv – hat évfolyamos gimnázium (7-12. évfolyam) 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 4.sz. melléklete, valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján 

 

Célok, feladatok 

 

A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az 

egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi 

kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, 

akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez 

alkalmazkodó cselekvésre. 

A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú 

képzési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel 

készíti fel tanulóit arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz 

átalakuló, változó, bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a 

tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. 

A hat évfolyamos gimnázium első két évfolyama épít a felső tagozatos szakasz 5–6. 

évfolyamon folyó nevelő-oktató munkájára, amelynek során az alapkészségek fejlesztése kap 

fő hangsúlyt. A 7–8. évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az 

elvont fogalmi és elemző gondolkodás fejlesztése. A 9–12. évfolyamon az iskola nevelési-

oktatási tevékenységével tovább fejleszti a nevelési célok elérését támogató érzelmi, szociális 

és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás módszereinek, 

technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges 

kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok fejlesztésére. 

Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret 

fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. Mindehhez 

előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését az 

önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú 

tájékozódási képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, 

hogy felkészíti tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, 

az alkalmazni képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez 

elengedhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. 

 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Önismeret és a társas kapcsolati kultúra 

fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

 A testi és lelki egészségre nevelés 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos és technikai 

kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 Szociális és állampolgári kompetencia 
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 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

 A hatékony, önálló tanulás 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a 7–12. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 7–12. évfolyam, gimnázium 

                                                                                                                       

Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf.  12. évf.  

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3+1 3+1 3+2 3+2 3+1 3+1 

II. idegen nyelv 2 2 3 3 3+1 3+1 

Matematika 3 3 3+1 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2+1 2+1 3 3 

Erkölcstan 1 1     

Etika     1  

Biológia – egészségtan 2 1  2 2 2 

Fizika 2 1 2 2 2  

Kémia 1 2 2 2   

Földrajz 1 2 2 2   

Ének-zene 1 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1   

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra 

és médiaismeret* 
  1    

Művészetek**     2 2 

Informatika 1 1 1 1 +1 +1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0 2 4 

Rendelkezésre álló órakeret 31 31 35 36 35 35 

 

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 

Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 

Művészetek órakerete. 
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Felnőttek gimnáziuma  

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 12.sz. melléklete (12.3), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján 

 

 

A felnőttoktatás megszervezéséről általában 

 

A köznevelési törvény a felnőttoktatást a tanuló elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésként 

és oktatásként szabályozza. Azok vehetnek részt benne, akik már nem tankötelesek, nappali 

rendszerű iskolai oktatásban nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni, olyanok a 

munkahelyi, családi körülményeik és olyanok az iskolai tapasztalataik (esetleg kudarcaik), 

hogy a hagyományos módon nem tudják elvégezni, befejezni tanulmányaikat. 

 

Célok és feladatok  
 

A felnőttek középfokú iskoláinak feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek 

átfogják az általános műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait 

és korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányait, rendezve és 

kiegészítve ezek eredményeit, valamint felkészítik a tanulókat – akik azzal még nem 

rendelkeznek – azoknak a szakmáknak a tanulására, amelyek nem igényelnek érettségit.  

A felnőttek középfokú iskolái így megteremtik az érettségi, a középfokra alapozott 

szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeit.  

A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és 

továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket, az egész életen át tartó tanulás 

igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók 

életvitelének, társadalmi létformáik és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. 

Lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására, a különböző forrású 

hátrányok ledolgozására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb 

fejlesztésére, szocializálására. 

A kerettantervek hangsúlyt helyeznek arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek 

rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek 

elsajátítási eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési 

műveletek kifejlesztője. Ily módon törekszenek a műveltség elvontabb, elméleti és 

konkrétabb, gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti 

átmenetek létrehozására, különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás 

lehetőségeinek biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési 

lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába. Mindezek a 

felnőttek középiskolái kiemelt feladataihoz kapcsolódnak. 
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Az esti képzés óraszáma mindenütt minimum 50%-a a nappalinak. 

Évfolyam/ Tantárgyak 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

esti esti esti esti 

Anyanyelv/kommunikáció 1 1 1 0,5 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Matematika 3 3 3 2 

Idegen nyelv 

angol/német) 
3 3 3 3 

Történelem, állampolgári 

ismeretek 
1 1 1 2 

Fizika 1 1 1 1 

Biológia 1 1 1 - 

Kémia 1 1 - - 

Földrajz 1 1 - - 

Informatika  - - 1 1 

Etika - - 0,5 - 

Művészetek - - 0,5 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 2 2 2 3,5 

Összesen: 17 17 17 17 
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Érettségi vizsgára felkészítő évfolyam  

(szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése) 

 

Célok és feladatok 

 

A szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése a szakközépiskola első három 

évfolyamát (vagy korábban szakiskolát / szakmunkásképző intézetet) végzett tanulók számára 

biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés 2 évfolyamból áll, amelynek programja a 3 

éves szakközépiskolai közismereti programra épül. A képzés célja az, hogy olyan ismereteket 

nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános 

műveltség középiskolai körét. Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, hogy a szakközépiskola 

első hároméves szakasza során az alacsony közismereti óraszámok miatt nem nyílt lehetőség 

arra, hogy a tanulók az elvégzett évfolyamokon maradéktalanul elsajátítsák a Natban előírt 

követelményeket, ezért itt a hiányok pótlására különösen nagy hangsúlyt kell helyezni. 

Különösen az idősebb hallgatók esetében lehetőség nyílik az élet- és 

munkatapasztalatokra, valamint a korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) 

tanulmányok során megszerzett előzetes ismeretekre történő építkezésre.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés megteremti az érettségi, a középfokra alapozott 

szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, 

illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és 

tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és 

a tanulási képességeket az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek 

kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak 

és a világban való tájékozottságuknak a továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget 

biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók 

személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására. 

A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek 

rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek 

elsajátítási eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési 

műveletek kifejlesztője. Ily módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb, 

gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek 

létrehozására – különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás 

lehetőségeinek biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési 

lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába.  
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Tantárgyak és óraszámok 

 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 15.sz. melléklete ( B) fejezete), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján 

 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

I. 

Esti tagozat 

II. 

Esti tagozat 

Magyar nyelv és irodalom  3 3 

Idegen nyelv  3 3 

Matematika  3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
3 3 

Természetismeret 1 – 

Informatika  1 1 

Osztályközösség-építő program   

Szabadon tervezhető órakeret 4 5 

Összesen (közműveltségi óraszámok) 18 18 
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Felnőttoktatás 1-4. évfolyam  
 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 12.sz. melléklete (12.1), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján 

 

Célok és feladatok 
 

A felnőttek általános iskolája 1–4. évfolyamának feladata az analfabetizmus és a 

félanalfabetizmus hátrányaival küzdő felnőttek számára az alapműveltség közvetítése. Az 

alapműveltség az általános műveltségnek az a része, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az 

egyén eligazodjon a kultúra legfontosabb összetevőiben, képes legyen további tanulásra, 

művelődésre: az általános műveltség további tartományainak megszerzésére és a 

szakképzettség elsajátítására. Korszerű értelmezése szerint az alapműveltség már nem csupán 

az elemi, minimális, gyakorlatias tudás zárt köre, hanem olyan ismeretek és műveletek 

komplex rendszere, amelyre a társadalomban való eligazodás, a társadalmi magatartások 

eredményessége érdekében alapszinten mindenkinek szüksége van, s amelyhez értékrendszer 

kapcsolódik. Ennek megfelelően az 1–4. évfolyam művelődési anyaga ugyan alfabetizációs 

program keretében helyezkedik el, amelyben a fő hangsúlyt az írni-olvasni-számolni tudás 

jelenti, de erre építve a kommunikációs képességek, illetve az alapvető társadalmi-gazdasági, 

továbbá biológiai, életviteli ismeretek is kifejtésre kerülnek olyan művelődési összefüggések 

között, amelyek képesek az egyének gondolkodási, cselekvési (viselkedési), érzelmi 

rehabilitációjára, fejlesztésére. 

Az alapismereti szakasznak tehát ki kell fejlesztenie az írni-olvasni tudás képességeit 

olyan szinten, hogy azok az írásbeli és olvasási feladatok ellátására alapszinten alkalmasak és 

tovább fejleszthetők legyenek, illetve meg kell tanítania a számolás alapképességeire. Ezzel 

együtt a kommunikáció alapvető készségeit is ki kell fejlesztenie és ismereteket kell adnia a 

tanulók életvitelének fejlesztéséhez. 

Az 1-4. évfolyam, az ún. alapismereti fokozat tananyaga az alapműveltséget közvetíti. 

A felkészítésnek az a célja, hogy lehetővé tegye a felnőtt tanuló számára a hiányos vagy 

elfelejtett (nem működtetett) tevékenység-elemeinek (a tanuláshoz eszközként használható 

képesség- és készségrendszerének), tudáskészletének pótlását, felújítását, fejlesztését annak 

érdekében, hogy eligazodjon a kultúra legfontosabb összetevőiben, képes legyen további 

tanulásra, művelődésre: az általános műveltség további tartományainak megszerzésére és a 

szakképzettség elsajátítására. Ebben az értelemben olyan ismeretek és műveletek komplex 

rendszeréről van szó, amelyre alapszinten mindenkinek szüksége van a társadalmi 

magatartások eredményessége érdekében, s amelyhez értékrendszer kapcsolódik. A 

felkészítés során az első négy évfolyam műveltséganyagát egyfajta alfabetizációs program 

keretében célszerű elhelyezni és megvalósítani, amely elsősorban a gondolkodás és a kifejezés 

képességére, az olvasási, írási, fogalmazási és számolási készségekre, valamint a 

problémakezelési, -elemzési és -megoldási képességekre összpontosít. Ugyanakkor nem 

feledkezik meg a felnőtt tanuló cselekvési (viselkedési), érzelmi rehabilitációjáról, 
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fejlesztéséről sem. Kiemelt feladat a kulcskvalifikációk (változó társadalmi, gazdasági, 

technológiai környezetben nélkülözhetetlen eszköztudás, nem szakmaspecifikus tevékenység-

elemek) folyamatos fejlesztése: önállóság (tanulás, ismeretszerzés, feldolgozás, munkavégzés 

stb.); rugalmasság; kreativitás; teammunka; terhelhetőség; információs, kommunikációs 

technikák, technológiák ismerete és kezelése; az idegen nyelvű kommunikáció (előkészítése); 

a mobilitást támogató eszközök és tudás birtoklása. A tanulási, a tanulásirányítási folyamat 

eredményes megvalósítása a felnőttek gyakorlat- és munkatapasztalatainak bázisán, a 

szaktudományok elméleti és módszertani hátterét, eszközeit hasznosítva lehet csak hatékony.  

 

Tantárgyak és óraszámok 

Az alapismeretek elsajátításához 2 tanévnyi idő áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló 

órakeretet rugalmasan, a résztvevő tanulók tényleges tudásához illesztve kell felhasználni.  A 

program elvégzése az általános iskola 1-4. évfolyamában megfogalmazott követelményeket 

teljesítését biztosítja. A tanítást esti és levelező munkarendben lehet megszervezni, heti 3, 

illetve 2 tanítási nappal. (Amennyiben arra lehetőség adódik, a képzés intenzív formában, akár 

több heti tanítási nap beiktatásával is megszervezhető, a rendelkezésre álló órakeret határáig.) 

Évfolyam / Tantárgy 

1–4. évfolyam 

heti óraszám 

1–4. évfolyam 

összes óraszám 

Esti Esti 

Magyar nyelv és irodalom, 

kommunikáció 
5 360 

Matematika  5 360 

Szabadon tervezhető sáv 5 360 

Összes óra 15 1080 

 

Javaslat a szabadon felhasználható órakeretre 

A rendelkezésre álló órakeretet a tanulók előzetes tudásához, valamint a helyi reális 

feltételekhez illeszkedő programokkal célszerű kitölteni. Például: 

Bevezetés a digitális kompetenciákba 120 óra 

Felkészítés a munkaerő-piaci szerepvállalásra 100 óra 

Tanulás tanulása 100 óra 

Helyi igények, specialitások 40 óra  
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Felnőttoktatás 5-8. évfolyam  
 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 12.sz. melléklete (12.2), valamint a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján 

 

Célok és feladatok 
 

A felnőttek általános iskolája 5-8. osztályának feladata az alapműveltségre épülő általános 

alapműveltség közvetítése.  

Olyan ismereteket és képességeket nyújt, amelyek átfogják az általános alapműveltség 

általános iskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi (megszakított) 

iskolai tanulmányait, eredményeit, rendezve és kiegészítve ezeket. Ebből kiindulva 

megteremti a munkaerő-piaci szakképzés vagy a szakiskolai és a középiskolai továbbtanulás 

lehetőségét.  

A tananyag tantárgyi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a 

kommunikációs és a tanulási képességeket, az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre 

való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi 

létformáiknak, a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget 

biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók 

személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására. 

A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a tananyag nemcsak ismeretek rendszere, 

hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze 

is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek 

kifejlesztője. Ily módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati 

szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek 

létrehozására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek 

biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába. Mindezek a felnőttek 

általános iskolája 5-8. osztályának kiemelt feladataihoz kapcsolódnak. 
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Tantárgyak és óraszámok 
 

  Évfolyam / Tantárgyak 
5. 6. 7. 8. 

esti esti esti esti 

Anyanyelv, kommunikáció 1 1 1 1 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Matematika 3 3 3 3 

Fizika 1 1 1 1 

Kémia 1 1 1 - 

Földrajz 1 1 - - 

Biológia 1 1 - - 

Történelem és állampolgári ismeretek 1 1 1 1 

Művészeti ismeretek - - 1 1 

Informatika - - 1 2 

Idegen nyelv (Angol/Német) 2 2 2 2 

Osztályközösség-építő program 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 1 1 1 1 

Összesen 15 15 15 15 
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Érettségi vizsgatárgyak, közép  -vagy emelt szintű érettségi vizsgára való 

felkészítés 
 

Az intézmény a nappali tagozatos gimnáziumi tanulók részére vállalja a helyi tantervben 

szereplő bármelyik tantárgyból a közép – vagy emelt szintű érettségire való felkészítést. 

A felnőttoktatás résztvevői számára a középszintű érettségire való felkészítést az intézmény a 

kerettantervben szereplő valamennyi tantárgyból biztosítja, az érettségire jelentkező tanulói 

létszám függvényében a Székhely és Telephelyei között megosztva. 

Az iskola helyi tanterve tartalmazza mind a nappali, mind az esti tagozatos tanulók számára 

az érettségi követelményeket. A tanuló akkor bocsátható érettségi vizsgára, ha teljesítette a 

tantervi követelményeket. 

 

Témakörök a középszintű érettségihez 
 

Az érettségi vizsgatárgyak témakörei az alábbi linken tekinthetőek meg: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
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Fejlesztési feladatok az emelt szintű érettségire 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

1. Szövegértés 

1.1. Információk feldolgozása és megítélése 

Információk célirányos és kritikus használata: kiválasztás, újrarendezés a téma és az 

olvasási cél összefüggésében.  

1.1.1. Nyomtatott és elektronikus információforrások ismerete és használata (pl. egy-

nyelvű szótár, antológia, kézikönyv, lexikon, enciklopédia, írott és elektronikus 

sajtó; CD-ROM, Magyar Elektronikus Könyvtár).  

1.1.2. Nyelvi-nyelvtani, irodalmi ismeretek alkalmazása nyomtatott és elektronikus 

információforrások szövegeinek értelmezésében, létrehozásában, összehasonlí-

tásában, megítélésében. 

1.1.3. Gondolatokról, ismeretekről, véleményekről a személyes állásfoglalás kialakí-

tása.  

1.2. Irodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése 

Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása a műfajnak, az adott szempont-

nak megfelelően.  

1.2.1. Szépirodalmi, szakmai-tudományos, publicisztikai, gyakorlati szövegek értel-

mezésével, összehasonlításával, értékelésével a gondolatmenet, a kifejezésmód, 

a műfaj, a szerkezet, a grammatikai szerveződés, a stílus jelentéshordozó szere-

pének megfogalmazása. 

1.2.2. Annak bemutatása, hogyan hordozza és fejezi ki az irodalom különböző korok 

és emberek tapasztalatit, élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait.  

1.2.3. Szövegen belüli és szövegek közötti jelentésbeli egymásra utalások 

megfogalmazása. 

1.2.4. Írott közlésekben, megnyilatkozásokban a cél, a kommunikatív kontextus meg-

határozása, a szerzői vélemények, álláspontok felismerése, rekonstruálása, 

értékelése.  
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1.2.5. Olvasmányokra való tárgyszerű, illetve a személyes érintettséget is kifejező rea-

gálás különböző írásbeli és szóbeli közlésmódban a műfaji normák és a cím-

zettek figyelembevételével. 

 

2. Írásbeli szövegalkotás 

Különböző témákban, különböző műfajokban széles körű olvasottságon alapuló tájékozott-

ság és személyes vélemény megfogalmazása a műfajnak, a témának, a címzettnek megfele-

lő szabatossággal.  

2.1. Tájékoztató, érvelő, esszé típusú szövegek létrehozása a megadott témákban (pl. a kultu-

rális örökség; a civilizáció ellentmondásai; az élet minősége, a mindennapi életvitel dön-

téshelyzetei; az emberi kapcsolatok, az erkölcsi kérdések, az érzelmek; a mindenkori jelen 

problémahelyzetei, kérdései, válaszai; a tömegkommunikáció, az információs társadalom).  

2.2. Írásbeli és szóbeli műfajok felépítési, nyelvhasználati normáinak önálló alkalmazása, 

ide értve az önellenőrzés és a javítás képességét.  

2.3. A megnyilatkozás céljának, tárgyának megfelelő kifejtettségű és stílusú közlés, a köz-

nyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható íráskép.  

2.4. Kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több nézőpontú értékelését is magában 

foglaló önálló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása az érvelés módsze-

rével.  

2.5. Műalkotások (pl. költészet, széppróza, színház, film, épített környezet, tárgyi világ, 

képzőművészet, zene) keltette hangulat, élmény, vélemény, álláspont, értékelés kifeje-

zése.  

2.6. Hivatalos írásművek (pl. hozzászólás, pályázat, levél, önéletrajz, kérvény) szerkezeti, 

tartalmi, nyelvi normáinak alkalmazása.  

 

3. Beszéd, szóbeli szövegalkotás 

3.1. A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma követésével lé-

nyegre törő, világos felépítésű, önállóan kifejtett közlés.  

3.2. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumainak, zenei 

eszközeinek – artikuláció, beszédtempó, hangerő, hangsúly, hanglejtés, szünet – alkal-
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mazása élőbeszédben, felolvasásban, memoriter szöveghű előadásában, adott témáról 

szóló szóbeli előadásban.  

 

4. Fogalomhasználat 

4.1. Szövegértelmezés, olvasmányélmény, személyes állásfoglalás fogalmilag helytálló be-

mutatása, előadása.  

4.2. Erkölcsi, esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmak beszédhelyzetnek, témá-

nak megfelelő önálló alkalmazása.  

4.3. Fogalmak összefüggéseinek, változó jelentésének megértése – bizonyítása példákkal.  

    Csak emelt szinten  

4.4. Fogalmak értelmezése, meghatározása, összehasonlítása történeti kontextusokban is.  

4.5. Fogalmak változó érvényességéből következtetések megfogalmazása (pl. a köznyelvi nor-

ma alakulása, az irodalmiság fogalmának  változásai). 

 

TÖRTÉNELEM 

1. Források használata és értékelése 

Az írásos forrásokat tudja műfajuk alapján csoportosítani, műfajukat meghatározni, a műfajok 

jellemzőit megadott dokumentumok alapján kimutatni.  

Legyen képes annak megállapítására, hogy az adott forrásban megfogalmazott vélemény vagy 

állítás, kijelentés mennyire tipikus a korabeli viszonyok (magatartás, vélemények, szándékok 

stb.) szempontjából.  

Legyen képes a forrás szerzőjének szándékára, álláspontjára utaló megállapításokat tenni és 

azokat a forrás és saját ismeretei alapján indokolni. 

Legyen képes különböző típusú források és saját ismeretei összevetésével egy témáról 

összefoglaló ismertetést írni.  

Tudja rekonstruálni és bemutatni az álláspontok és cselekedetek mögött meghúzódó 

szándékokat korabeli források (pl. újságcikkek, emlékiratok, beszédek, naplók) segítségével.  

Legyen képes bemutatni, hogy a vizsgált forrásban miként tükröződik a szerző személyes 

helyzete. 
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Legyen képes karikatúrák vagy szimbolikus ábrázolások alapján a szerző álláspontját 

bemutatni.  

Legyen képes a képi forrásból merített információkat saját ismereteivel összevetni, az 

eltéréseket megfogalmazni és indokolni. 

Legyen képes statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok, sematikus ábrák, magyarázó 

ábrák alapján szöveges elemzést készíteni.  

Legyen képes történelmi folyamatokról sematikus ábrát készíteni.  

Legyen képes szöveges forrás, adatsor alapján diagramot, grafikont, sematikus ábrát készíteni. 

Legyen képes forrásokban és ismeretterjesztő szövegekben megjelenő tények és feltételezések 

önálló megkülönböztetésére. Tudja indokolni ezzel kapcsolatos állításait. 

Legyen képes a tartalmi követelményekben szereplő témákhoz kapcsolódó szemléltető ábrák 

kiegészítésére.  

Legyen képes megadott kulcsszavak segítségével társadalmi vagy kormányzati struktúrát 

önállóan ábrázolni. 

Legyen képes megállapítani, hogy a szerző az idézett dokumentum megírásakor a 

rendelkezésre álló (mellékelt) források közül melyiket használhatta. 

Legyen képes megadott források alapján kifejteni, hogy azok hogyan tükrözik a bemutatott 

személy vagy esemény megítélését.  

Legyen képes a többféle megítélés közötti különbségeket, valamint azok lehetséges okaira 

vonatkozó feltételezéseket megfogalmazni. 

 

2. A szaknyelv alkalmazása 

Legyen képes a történelmi szakszókincset használni. 

Tudja, hogy bizonyos fogalmak a különböző történelmi korokban eltérő jelentéssel bírtak. 

Legyen képes e különböző jelentéseket értelmezni. 

3. Tájékozódás térben és időben 

Legyen képes a fontosabb, vaktérképen bejelölt, adott témához kapcsolódó történelmi 

helyszíneket megnevezni. 

Tudjon feltételezéseket megfogalmazni és azokat indokolni a földrajzi környezetnek az egyes 

civilizációk kialakulásában játszott szerepéről. 

Történelmi térképvázlat és más segédlet (forrás, kulcsszavak, szempontok) alapján legyen 

képes jellemezni a korszak történelmi régióit. 
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Tudjon történelmi térképvázlatot készíteni vaktérkép és más források alapján történelmi 

jelenségek és eseménysorok bemutatására. 

Legyen képes a történelmi régiók, államok határainak változását indokolni.  

Legyen képes értelmezni és összehasonlítani az ugyanazon régiót, államalakulatot vagy népet 

bemutató különböző térképeket és térképvázlatokat. 

Legyen képes önállóan konkrét eseménysorokat bemutatni.  

Legyen képes eseményhez vagy eseménysorhoz kapcsolódó adatokat táblázatba rendezni. 

Legyen képes a különböző történelmi korszakokat sokrétűen, több szempontból jellemezni. 

Tudja megnevezni a jelentős magyar és egyetemes történelmi személyiségek kortársait.  

Tudjon magyar történelmi eseményekhez egyetemes, egyetemes történelmi eseményekhez 

magyar eseményeket rendelni időbeli közelség alapján (pl. azonos év, évtized). 

Tudja az egyetemes vagy a magyar történelmet megadott szempontból korszakokra felbontani 

(pl. gazdasági fejlődés, tudományos gondolkodás).  

Példákkal támassza alá, vagy bizonyítsa, hogy egy-egy korszaknak többféle korszakhatára is 

létezhet. 

4. Eseményeket alakító tényezők feltárása 

 

Legyen képes annak bemutatására, hogy a fontosabb történelmi események hogyan 

változtatják meg az azt átélő emberek gondolkodását, értékrendjét. 

Legyen képes egy-egy történelmi esemény eltérő jelentőségű okaira vonatkozó 

megállapításait indokolni, az okok jelentőségét mérlegelni. 

Legyen képes források alapján a történelmi események okait, következményeit és a 

résztvevők szándékait összehasonlítani, a közöttük levő összefüggésekre rámutatni. 

 

5. Történelmi események és jelenségek tematikus szempontú (problémaközpontú) 

bemutatása 

Legyen képes több korszakon keresztül végigvezetni a gazdaság változásait.  

Tudja jellemezni a tulajdonviszonyokat, és bemutatni a gazdaság szereplőit az adott korban.  

Tudja különböző szempontok alapján összehasonlítani az eltérő gazdasági fejlődésű 

területeket (pl. centrum, periféria).  

Jellemezze a fontosabb gazdaságpolitikai koncepciókat (pl. fiziokratizmus, szabadverseny, 

keynes-i modell) a mögöttük húzódó politikai megfontolásokat és érdekeket.  

Legyen képes a műveltségi viszonyok és a gazdaság összefüggéseit értelmezni. 
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Legyen képes feltárni és értelmezni a felekezeti, társadalmi, politikai és népesedési viszonyok 

kölcsönhatását.  

Legyen képes a népszámlálások adatainak elemzésére. 

Legyen képes felismerni az egyén és a közösség érvényesülési (pl. katonáskodás, hivatal) és 

érdekérvényesítési (pl. céh, pártok) lehetőségeit a különböző történelmi korokban, 

helyzetekben.  

Tudja ismertetni egyes társadalmi rétegek kialakulásának folyamatát.  

Tudja jellemezni a társadalmakat különböző szempontok alapján (pl. társadalmi mobilitás, 

társadalmi normák, nyitottság, illetve zártság).  

Tudja jellemezni több szempont (uralomgyakorlás, befolyás, felelősség, életmód, 

mintaképzés) alapján a társadalmi rétegek (pl. elit, középrétegek, kistermelők, nincstelenek) 

politikai és gazdasági szerepét, súlyát.  

Legyen képes értékelni különböző szempontok szerint egy-egy kiemelkedő történelmi 

személy életművét. 

Legyen képes bemutatni az egyes államok kialakulásának gazdasági és társadalmi 

körülményeit az adott korban.  

Legyen képes összehasonlítani az állam működési mechanizmusát különböző korokban (pl. 

hadsereg, közigazgatás, környezetvédelem).  

Legyen képes nyomon követni az állam és az egyház viszonyának változásait.  

Legyen képes a nemzetállamok kialakulásának történelmi körülményeit, jellemzőit bemutatni.  

Tudja bemutatni és összehasonlítani az európai polgári fejlődés útjáról letérő, totális 

rendszereket.  

Tudja bemutatni a különböző kormányzati rendszerek jellemzőit és működését (pl. 

abszolutizmus, alkotmányos monarchia). 

Legyen képes elemezni és bemutatni egy-egy katonai szövetségi rendszer kialakulását, az 

egyes országok, szövetségi rendszerek közötti konfliktusok kiváltó okait, a konfliktusban 

résztvevők célkitűzéseit.  

Tudja mérlegelni a háborús terheket és következményeket (vereség, emberveszteségek, 

gazdasági kimerültség, növekvő hátországi elégedetlenség), hatásait a hadviselő országokra.  

Legyen képes bemutatni a második világháború utáni döntő világpolitikai folyamatokat.  

Ismerje fel a globális problémákat és tudjon kapcsolatot teremteni a globalizáció elemei 

között.  

Tudja bemutatni az európai integrációs törekvéseket. 
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IDEGEN NYELV 

1. Olvasott szöveg értése 

 

Képes  - megérteni a szöveg mélyebb, másodlagos értelmét. 

2. Nyelvhelyesség 

Képes 

 - változatos nyelvtani szerkezetek és lexikai elemek mondatokba illesztésére (felismerés, 

kiegészítés, létrehozás), 

 - a nyelvtani és lexikai szerkezetek nyelvileg pontos használatára komplex szövegekben is. 

3. Hallott szöveg értése 

Képes  

- megérteni az adott álláspont mellett és ellen szóló érveket, 

 - felismerni a szöveg hangnemét, következtetni a beszélők egymáshoz való viszonyára. 

4. Íráskészség 

képes  

- az összetettebb gondolatmenetnek megfelelő igényes mondatszerkesztéssel szöveget alkotni, 

 - a szöveget az összetettebb gondolatmenetnek megfelelően igényesen megszerkeszteni, 

 

- gondolatait nyelvhelyességi szempontból pontosan kifejezni, 

 - álláspontját, érvrendszerét következetesen, összetetten, árnyaltan kifejteni. 

5. Beszédkészség 

Képes  

- gondolatait árnyaltan kifejezni, álláspontját, érvrendszerét következetesen, folyamatosan, 

összetetten kifejteni, 

 - olyan kiejtéssel, hanglejtéssel és tempóban beszélni, hogy beszéde jól érthető legyen, 

 - változatos kommunikációs stratégiákat alkalmazni (pl. a kompenzációs stratégiák hatékony 

alkalmazása), 
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- gondolatait nyelvhelyességi szempontból pontosan kifejezni 

- az összetettebb gondolatmenetnek megfelelő igényes mondatszerkesztéssel beszélni. 

 

 

 

MATEMATIKA 

 

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

 Legyen képes a tanuló adott szövegben rejlő matematikai problémákat észrevenni, szük-

ség esetén matematikai modellt alkotni, a modell alapján számításokat végezni, és a kapott 

eredményeket értelmezni.  

 Legyen képes kijelentéseket szabatosan megfogalmazni, azokat összekapcsolni, kijelenté-

sek igazságtartalmát megállapítani. 

 Lássa az eltéréseket, illetve a kapcsolatokat a matematikai és a mindennapi nyelv között. 

 A matematika minden területén és más tantárgyakban is tudja alkalmazni a halmaz 

fogalmát, illetve a halmazműveleteket. 

 Legyen jártas alapvető kombinatorikus gondolatmenetek alkalmazásában, s legyen képes 

ennek segítségével gyakorlati sorbarendezési és kiválasztási feladatok megoldására. 

 Ismerje a gráfok jelentőségét, sokoldalú felhasználhatóságuk néhány területét, és legyen 

képes további felhasználási lehetőségek felismerésére a gyakorlati életben és más tudomá-

nyágakban. 

 Az emelt szinten érettségiző diák ismerje a halmazelmélet alapvető szerepét a mai matema-

tika felépítésében. 

Számelmélet, algebra 

 Legyen képes a tanuló betűs kifejezések értelmezésére, ismerje fel használatuk szük-

ségességét, tudja azokat kezelni, lássa, hogy mi van a „betűk mögött”. 

 Ismerje az egyenlet és az egyenlőtlenség fogalmát, megoldási módszereit (pl. algebrai, 

grafikus, közelítő). 
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 Legyen képes egy adott probléma megoldására felírni egyenleteket, egyenletrendszereket, 

egyenlőtlenségeket, egyenlőtlenség-rendszereket. 

 Tudja az eredményeket előre megbecsülni, állapítsa meg, hogy a kapott eredmény reális-e. 

 Az emelt szinten érettségiző diáknak legyen jártassága az összetettebb algebrai átalakítá-

sokat igénylő feladatok megoldásában is. 

 

Függvények, az analízis elemei 

 Legyen képes a tanuló a körülötte levő világ egyszerűbb összefüggéseinek függvényszerű 

megjelenítésére, ezek elemzéséből tudjon következtetni valóságos jelenségek várható le-

folyására. 

 Legyen képes a változó mennyiségek közötti kapcsolat felismerésére, a függés értelmezé-

sére. Értse, hogy a függvény matematikai fogalom, két halmaz elemeinek egymáshoz ren-

delése. Ismerje fel a hozzárendelés formáját, elemezze a halmazok közötti kapcsolatokat. 

 Lássa, hogy a sorozat diszkrét folyamatok megjelenítésére alkalmas matematikai eszköz, a 

pozitív egész számok halmazán értelmezett függvény. Ismerje a számtani és mértani soro-

zatot. 

 Az emelt szinten érettségiző diák ismerje az analízis néhány alapelemét, amelyekre más 

szaktudományokban is (pl. fizika) szüksége lehet. Ezek segítségével tudjon függvény-

vizsgálatokat végezni, szélsőértéket, görbe alatti területet számolni. 

Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

 Tudjon a tanuló síkban, illetve térben tájékozódni, térbeli viszonyokat elképzelni, tudja a 

háromdimenziós valóságot – alkalmas síkmetszetekkel – két dimenzióban vizsgálni. 

 Vegye észre a szimmetriákat, tudja ezek egyszerűsítő hatásait problémák megfogalmazá-

sában, bizonyításokban, számításokban kihasználni. 

 Tudjon a feladatok megoldásához megfelelő ábrát készíteni. 

 Tudjon mérni és számolni hosszúságot, területet, felszínt, térfogatot, legyen tisztában a 

mérési pontosság fogalmával. 

 Ismerje a geometria szerepét a műszaki életben és bizonyos képzőművészeti alkotásokban. 

 Az emelt szinten érettségiző diák tudja szabatosan megfogalmazni a geometriai bizonyítá-

sok gondolatmenetét. 
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Valószínűség-számítás, statisztika 

 Értse a tanuló a statisztikai kijelentések és gondolatmenetek sajátos természetét. 

 Ismerje a statisztikai állítások igazolására felhasználható adatok gyűjtésének lehetséges 

formáit, és legyen jártas a kapott adatok áttekinthető szemléltetésében, különböző statisz-

tikai mutatókkal való jellemzésében. 

 Az emelt szinten érettségiző diák tudjon egyszerűbb véletlenszerű jelenségeket modellezni 

és a valószínűségi modellben számításokat végezni. 

Emelt szinten ismerje a véletlen szerepét egyszerű statisztikai mintavételi eljárásokban- 

 

KÉMIA 

 

 a természettudományos gondolkodás elemeinek alkalmazása a feladatok megoldása 

során, 

 ismereteinek összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, 

 elemek, vegyületek tulajdonságainak, szerepének és jelentőségének felismerése a 

tanult vagy megadott információk alapján, 

 egyszerű kémiai kísérletek elvégzése és értelmezése, 

 egyszerű kémiai számítási feladatok megoldása, 

 az aktuálisan felmerülő, kémiai ismereteket is igénylő problémák (környezetvédelem, 

energiagazdálkodás, szenvedélybetegségek, táplálkozás, vegyipari technológiák stb.) 

lényegének megértése, egyszerűbb logikai összefüggések értelmezése, 

 az SI mértékrendszer és a kémiai jelölésrendszer szakszerű használata, 

 grafikonok, táblázatok adatainak elemzése, értelmezése, 

 szakszerű írásbeli és szóbeli szövegalkotás, -értelmezés.  

 

 

Az emelt szintű kémia érettségin ezen túlmenően az alábbi kompetenciák megléte szükséges: 

 az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok 

felismerése, 

 a kémia tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása, 

 egyszerű kémiai kísérletek tervezése, 
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 több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett kémiai 

számítási és elméleti feladatok, problémák megoldása, 

 a mindennapi életet befolyásoló kémiai természetű jelenségek értelmezése, 

 a környezetvédelemmel és a természetvédelemmel összefüggő problémák értelmezése. 

 

BIOLÓGIA 

 a mindennapi élettel összefüggő, alkalmazható tudás feltárása,  

 a követelményrendszerben megjelenő tudománykép a pusztán empirikus-leíró és statikus 

jelleg felől közelít a kognitív, többszempontú és dinamikus látásmód felé, 

 a pusztán elméleteket közlő megközelítés felől a gyakorlatban is használható ismeretek 

felé, 

 az értékmentes tudomány absztrakt feltevése felől a megalapozott véleménynyilvánítás 

lehetősége és igénye felé. 

Ennek megfelelően: 

 A puszta kijelentések mellett cél a vizsgálati módszerek (eszközök, eljárások, elméleti 

háttér) megmutatása, az egyes módszerek korlátainak, problémáinak érzékeltetése is. 

 Fontos a betegségek, diszharmonikus állapotok felismerése, a várható változások, követ-

kezmények és a teendők ismerete, valamint a megelőzési lehetőségek, az egészséges 

életmód szabályainak ismerete. 

 Fontos Magyarország és közvetlen környéke (lakókörnyezet) sajátos problémáinak, szem-

pontjainak figyelembevétele. (Különösen a környezet- és természetvédelem, az egészség, 

betegségmegelőzés és a kulturális örökség területén). 

 Az ember és környezete kapcsolatának ismeretében minden témakörben elvárható a helyes 

döntések fölismerésének képessége. A véleményalkotás szabadságának tiszteletben tartásá-

val elvárható az etikai szempontból fontos kérdésekben az álláspont megfogalmazása, ér-

vekkel való alátámasztása és az ellenérvek ismerete. 

 Egyszerű biológiai vizsgálatok elvégzése mellett cél ezek értelmezésének, értékelésének 

képessége is.  

A középszintű követelmények a gyakorlathoz közelebb álló, kevésbé elvont és mennyi-

ségében is kisebb ismeretkört tartalmaznak. Az emelt szintű követelmények a középszinthez 

képest (azon felül és ahhoz kapcsolódva) a biológia tudományának elvontabb területeit is 
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tartalmazzák. Ahol és amennyire szükséges, az ismeretek köre is szélesebb. Az emelt szint 

alapvetően a biológiából továbbtanulni szándékozók számára készült, ezért lehetővé kell 

tennie az esetleg szükséges szelekciót is. 

 

A részletes követelményrendszer használata 

A részletes követelményrendszer fejezetei témakörök, kulcsfogalmak köré épülnek. A 

fejezeteken belül a dőlt betűs részek tartalmazzák a gyakorlati ismereteket. 

A követelmények megfogalmazásakor számos, részben szinonim, részben azonban 

eltérő jelentésű igét használtunk:  

          Tudja: a szükséges háttérismeretre utal. 

Ismertesse, jellemezze: adja meg a fogalom (jelenség, folyamat) tartalmát, a kívánt rész-

letességgel írja le, sorolja fel alkotóinak körét. Az ismeret tehát a meghatározás és a felosztás 

logikai képességét jelenti a megadott mélységig, pontosságig. 

Ismerje fel: ugyanezt ábra segítségével, annak esetleges jelöléseit, részleteit értelmezve 

(az ábrát nem a vizsgázónak kell elkészítenie). 

Rajzolja le: maga a jelölt készítse el a világos, lényegre törő ábrát. 

Hasonlítsa össze: legyen képes két vagy több önálló ismerethalmazt egy vagy több, 

világosan látott szempont alapján leírni és az összevetés eredményét megfogalmazni. 

Értelmezze, elemezze, magyarázza, indokolja: az ismeretet legyen képes tágabb össze-

függések közé helyezni, magyarázni. Ezzel a jelenség okait, illetve funkcióit adhatjuk meg. 

Foglaljon állást: etikai tartalmú (értékválasztást tartalmazó) feladat. A jelöltnek tudnia 

kell érvelni valamely általa választott álláspont mellett, a követelményekben megadott tények 

ismeretében, azokat felhasználva. 

Végezzen el, mutasson ki stb.: konkrétan elvégzendő gyakorlati feladatra utal (a közép-

szintű szóbeli vizsgán). 

A fontosabb készségek, képességek: 

  egyszerű ismeretfelidézés (reproduktív feladat) 

 adatértés és értelmezés, szabályfelismerés (grafikonok, táblázatok) 

 szövegértés 

 példamegoldás  

 problémafeladat (a probléma, a választott módszer, az eredmények érvényessége és a 

hibalehetőségek felismerése, elemzése) 
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 halmazba sorolás (a felosztás logikai alapjának egyértelmű megjelölésével) ill. fordítottja: 

a felosztás logikai alapjának keresése (a megadott halmazok értelmezésével) 

 képek sorba rendezése, kiegészítése, magyarázata 

 

FIZIKA 

 ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai 

eszközök működésével;  

 a természettudományos gondolkodás, megismerési módszerek alapvető sajátosságai-

nak felismerése; 

 alapmennyiségek mérése;  

 egyszerű számítások elvégzése; 

 egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti tapasztalatok kiérté-

kelése; 

 grafikonok, ábrák értékelése, elemzése; 

 mértékekegységek, mértékrendszerek használata; 

 a tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban; 

 a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének meg-

értése, a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos problémák felismerése; 

 időbeli tájékozódás a fizikatörténet legfontosabb eseményeiben. 

 

Az emelt szintű fizika érettségi vizsgán ezen túlmenően az alábbi kompetenciák szükségesek: 

 az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok át-

tekintése, felismerése; 

 problémák megoldásában – a megfelelő matematikai eszközöket is felhasználva – az 

ismeretek alkalmazása; 

 a fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása; 

 a tanultak alapján lefolytatható fizikai mérés, kísérlet megtervezése;  

 az alapvető fontosságú tények és az ezekből következő alaptörvények, összefüggések 

szabatos kifejtése, magyarázata szóban és írásban; 

 a mindennapi életet befolyásoló fizikai természetű jelenségek értelmezése; 
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 több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett fizikai fela-

datok, problémák megoldása; 

 időbeli tájékozódás a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásokban;  

 a környezetvédelemmel és természetvédelemmel összefüggő problémák megértése és 

elemzése. 

 

FÖLDRAJZ 

 

A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is 

lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán a 

jelöltnek – az eddigiektől eltérően – szóbeli vizsga mellett írásban is számot kell adnia a fel-

készültségéről. Mind a középszintű, mind pedig az emelt szintű írásbeli vizsgán a ha-

gyományos feladatok kiegészülnek újszerű, az ismeretek alkalmazását igénylő feladattípu-

sokkal.  

A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi 

földrajzi kompetenciák – adott vizsgaszintnek megfelelő – elsajátításáról is:  

 földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók használata, információk feldolgo-

zása, értelmezése 

 földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazása a mindennapokban tapasztalható ter-

mészeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, 

értelmezésében 

 különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasása, értelmezése 

 kontúrtérképes feladatok megoldása 

 egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzése, az eredmények értelme-

zése 

 az ismeretanyag belső összefüggéseinek felismerése, több témakör ismeretanyagának 

logikai összekapcsolását igénylő, összetett feladatok megoldása 

 földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzok, 

folyamatábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítése  

 szövegalkotás és szövegértés földrajzi tartalmú témákhoz kapcsolódóan 

 földrajzi-környezeti szemlélet és gondolkodásmód alkalmazása feladatmegoldások, 

szóbeli és írásbeli témakifejtések során. 
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Tartalmi szempontból is vannak új vonásai a vizsgának. A kerettantervben a korábbiakhoz 

képest nagyobb teret kap a társadalom földrajzi szemlélet. Ennek megfelelően a feladatok 

között szerepelhetnek a napi gazdasági folyamatokkal, társadalmi-gazdasági élettel kap-

csolatos kérdések is.  

A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy közép- és emeltszintű vizsgaköve-

telményei között a különbség az ismeretek mennyiségében, mélységében és megközelítési 

módjában is megnyilvánul. A középszintű vizsgán a jelölt általános földrajzi, környezeti 

műveltségéről ad számot. A vizsgafeladatok a tananyagban való általános tájékozottságot, az 

egyszerű összefüggések felismerését, a praktikus ismeretek birtoklását és alkalmazásának 

képességét mérik. Az emelt szintű vizsgán emellett az összetettebb kölcsönhatások 

felismerését, a földrajzi-környezeti gondolkodás és az ismeretek alkalmazásának képességét 

várják el a vizsgázótól a különböző földrajzi-környezeti feladatok megoldása során. 

Fontos kiemelni, hogy a földrajz érettségi vizsgakövetelmény tartalmazza az általános 

iskolai regionális földrajzi tananyagot is. Ezért a vizsga sikeres teljesítéséhez szükség van az 

általános iskolában tanultak szintézisére, valamint a középiskolában elsajátított ismeretek 

alapján történő újraértelmezésére. A részletes vizsgakövetelményekben nem került külön fel-

sorolásra a vizsga sikeres teljesítéséhez szükséges topográfiai követelmény, a kerettantervben 

megadott topográfiai fogalmak egyben a vizsgakövetelményt is jelentik. Az általános fogal-

makat csak abban az esetben emeli ki a követelményrendszer, ha az eltér a korábban megszo-

kott gyakorlattól. Az egyes témakörök eltérő részletezettséggel jelennek meg. A részletesebb 

kifejtés ott szerepel, ahol az eddigi hagyományokhoz képest új ismeretekkel és képességekkel 

kapcsolatos követelményeket fogalmaztunk meg. 

A közép- és emelt szintű részletes vizsgakövetelményeket tartalmazó táblázatban az 

emelt szint oszlopa csak a középszintet meghaladó követelményeket tartalmazza, de az emelt 

szintű vizsga természetesen magába foglalja a középszintű követelményeket is. 

 

INFORMATIKA 

Általános kompetenciák 

korszerű alkalmazói készség (a számítógépek, az informatikai kultúra lehetőségeit 

kihasználni tudó tanulók képzése) 
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algoritmikus gondolkodás (a matematikához hasonló gondolkodásfejlesztő szerep, amely 

az iskolában, s a hétköznapi életben is alapvető fontosságú); 

önálló munkavégzés (a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló eszköz, 

lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges 

foglalkozásra, ...); 

együttműködő-készség, csoportmunka (nagyobb számítógépes feladatok megoldása 

megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való kap-

csolattartást); 

alkotó munka (akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges dokumentumot vagy 

adatbázist, a végeredmény akkor is egy termék lesz, a készítés folyamatának, s a 

“termékségnek” minden egyes következményével együtt); 

az informatika és a társadalom kölcsönhatásának felismerése (az informatika rohamos 

fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó 

világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat, s azok mozgatóit); 

Tartalomorientált kompetenciák 

Információs társadalom 

A tanuló legyen tájékozott a jelek és kódok világában; 

értse és tudja használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rendszereket, 

képes legyen bekapcsolódni az információs társadalomba; 

képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és 

tudását gyarapítani; 

ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait; 

ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit; 

ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait! 

Informatikai alapok – hardver 

A tanuló ismerje a jelátalakítás és kódolás jelentőségét és módszereit a korszerű infor-

matikában; 

ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit; 

ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait; 

legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai kérdé-

seivel! 
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Informatikai alapok – szoftver 

A tanuló ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és felépítését; 

tudja kezelni a könyvtárszerkezetet; 

ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit; 

ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait! 

Szövegszerkesztés 

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő programot; 

tudja használni a szövegszerkesztő program lehetőségeit; 

tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumokat; 

részletes feladatleírás alapján legyen képes bármilyen szöveges dokumentum előállítására; 

ismerje a fontosabb típusdokumentumok (pl. meghívó, levél, …) lehetséges tartalmát és 

szerkezetét, tudjon ilyeneket önállóan elkészíteni; 

tudja dokumentumait esztétikus formára hozni; 

tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenőrző, szinonima 

szótár), törekedjen a helyes és igényes fogalmazásra; 

tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített 

objektumokat) beilleszteni! 

 

Táblázatkezelés 

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot; 

tudja használni a táblázatkezelő program lehetőségeit; 

legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat vé-

gezni; 

legyen képes egyszerű kimutatásokat készíteni; 

tudjon adatokat célszerűen csoportosítani, közülük meghatározottakat kigyűjteni; 

tudja kimutatásait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni! 

Adatbázis-kezelés 

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

legyen képes adatmodellt alkotni egy konkrét feladat alapján; 

az adatmodell alapján tudjon adatbázist definiálni, annak tartalmát folyamatosan kar-

bantartani; 

tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni; 
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tudjon adattáblák között kapcsolatokat felismerni és felépíteni; 

nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni; 

a nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni! 

Információs hálózati szolgáltatások 

Tudjon Interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogra-

mokkal; 

tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csatolni; 

tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni; 

tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni; 

tudjon célszerű hiperszöveges dokumentumokat készíteni! 

Prezentáció (bemutató) és grafika 

A tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentációs programot; 

tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program lehetőségeit; 

tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni; 

tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani; 

grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni; 

képekből, szövegekből tudjon bemutatókat létrehozni! 

 

Könyvtárhasználat 

A tanuló legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására; 

rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével; 

a forrásokat komplex és alkotó módon tudja használni; 

ismerje a forrásfelhasználás etikai/formai szabályait! 

Algoritmizálás, adatmodellezés 

A tanuló legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogalmazni; 

tudjon pontos feladat-meghatározás után adatmodellt felállítani; 

tudjon használni legalább 2 algoritmust leíró eszközt; 

tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni; 

legyen képes algoritmusok számítógépes megvalósítására, az elkészült algoritmus 

helyességének ellenőrzésére! 

A programozás eszközei 
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A tanuló legyen képes egy programozási feladatot adott programozási nyelven megoldani; 

legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői környezetét; 

legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne! 

 

 

TESTNEVELÉS 

Torna és gimnasztika gyakorlatok  

 

Lányok: 

Talajtorna: 

Kh.: alapállás; 

1. karkörzéssel és bal láblendítéssel előre lépés bal támadóállásba, kilépéssel előre fellendülés 

futólagos kézállásba, gurulás előre terpeszállásba, szabadon választott összekötő elem; 

2. emelés fejállásba (2 sec.), ereszkedés guggolótámaszba, emelkedés ¼ fordulattal bal vagy 

jobb lebegőállásba, cigánykerék balra vagy jobbra terpeszállásba, kar oldalsó 

középtartásban; 

3. ¼ fordulattal balra vagy jobbra emelés karkörzéssel mérlegállásba, oldalsó középtartás (2 

sec.), láb leengedés lebegőállásba, 2-3 lépés nekifutással tigrisbukfenc, fejenátfordulás 

hajlított állásba; 

4. 180º-os fordulattal, 2-3 lépés nekifutással kézenátfordulás előre, befejező szabadon 

választott összekötő elem; 

5. alapállás. 

Felemáskorlát: 

Kh: függés a magas karfán kifelé arccal; 

1. ostorlendület;  

2. kelepfelhúzódás támaszba; 

3. átfordulás előre lábterpesztéssel függésbe, láblendítés hátra; 

4. láblendítés hátsó lebegőfüggésbe (nyújtott lábbal); 

5. ereszkedés hátsó függésbe (a hát legalább vízszintes); 

6. emelés hátsó lebegőfüggésbe; 

7. láblendítés függésbe, láblendítés hátra homorított függésbe, leugrás belső oldalállásba. 
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Gerenda: (A gyakorlat egészében és elemenként megfordítható.) 

Kh.: oldalállás a gerenda 1/3-ánál; 

1. ugrás jobb guggolótámaszba balláb nyújtással oldalt; 

2. 90º-os fordulat jobbra, emelkedés jobb lebegőállásba karemeléssel oldalsó középtartásba; 

3. 2 keringőlépés ellentétes karkörzéssel lefelé, ballábbal lépés előre lábujjállásba 

karemeléssel íves magastartásba; 

4. 180º-os fordulat, bal láb kilépés lebegőállásba karleengedéssel oldalsó középtartásba; 

5. emelés mérlegállásba (2 sec.); 

6. lábleengedés lebegőállásba, két szökkenő hármaslépés, ereszkedés guggolásba 

karleengedéssel mélytartásba; 

7. 180º-os fordulat, emelkedés állásba, lábtartás csere; 

8. két-három futólépés után homorított leugrás a gerenda mellé harántállásba. 

 

 

Fiúk: 

Talajtorna: 

Kh.: alapállás; 

1. karlendítéssel előre kilépőálláson át fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre 

terpeszállásba, magastartás, szabadon választott összekötő elem; 

2. emelés fejállásba (2 sec.), ereszkedés guggolótámaszba, ¼ fordulattal emelkedés bal vagy 

jobb lebegőállásba, cigánykerék balra vagy jobbra terpeszállásba, oldalsó középtartás; 

3. ¼ fordulattal balra vagy jobbra emelés karkörzéssel mérlegállásba, oldalsó középtartás (2 

sec.), láb leengedés lebegőállásba, 2-3 lépés nekifutással tigrisbukfenc, fejenátfordulás 

hajlítottállásba; 

4. 180º-os fordulattal, 2-3 lépés nekifutással kézenátfordulás előre hajlított állásba; 

5. alapállás. 

 

Korlát 

Kh.: mellső harántállás; 

1. néhány lépés nekifutással ugrás felkarfüggésbe, lendület előre, lendület hátra, lendület 

előre felkar-lebegőtámaszba; 

2. billenés terpeszülésbe; 
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3. emelés felkarállásba (2 sec.); 

4. átfordulás előre terpeszülésbe, pedzés, lábzárás, lendület hátra lebegőtámaszba; 

5. saslendület előre, lendület hátra lebegőtámaszba; 

6. lendület előre saslandület hátra; 

7. saslendület előre, lendület hátra, kanyarlati leugrás bal vagy jobb harántállásba. 

 

Gyűrű: 

Ugrás függésbe; 

1. lendület előre; 

2. lendület hátra; 

3. lendület előre lebegőfüggésbe;  

4. csípőnyújtással lefüggés (2 sec.); 

5. csípőhajlítással és nyújtással lendület hátra vállátfordulás előre; 

6. lendület hátra, lendület előre leterpesztés hajlított állásba; 

7. alapállás. 

 

Nyújtó: 

Kh.:  mellső oldalállás; 

1. ugrás függésbe, lendületvétel, lendület hátra; 

2. lendület előre, billenés lebegőtámaszba; 

3. kelepforgás hátra; 

4. alugrás hátsó oldalállásba. 

 

 

Gimnasztika:  

Gyakorlati anyag: 64 ütemű gimnasztika gyakorlat végrehajtása. Mászás illetve függeszkedés 

időre. 

 

Atlétika 
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Gyakorlati anyag: 60 m-es síkfutás, 2000 m-es síkfutás, 1 választható dobószám 

(kislabdahajítás, súlylökés, gerelyhajítás, diszkoszvetés), 1 választható ugrószám (távol- vagy 

magasugrás) technikailag elfogadott, teljesítménnyel értékelt bemutatása. 

 

Úszás:  

Gyakorlati anyag: 50 méter úszás választott úszásnemben, két másik úszásnemben 25 méter 

leúszása szabályos rajttal és fordulókkal. Vízből mentés előgyakorlata, azaz az uszoda faltól 

10 méterre a medence alján elhelyezett tárgy felhozása a víz alól.  

Torna:  

Gyakorlati anyag: lányoknál 3 tornaszeren az előírt gyakorlat bemutatása kötelező. (A 

talajgyakorlat és a szekrényugrás bemutatása kötelező, a gerenda, a felemáskorlát és a 

ritmikus gimnasztika közül az egyik választható). 

Ritmikus gimnasztika választása esetén az önállóan készített koreográfia bemutatása. 

A fiúknál 3 tornaszeren az előírt gyakorlat bemutatása kötelező. (A talajgyakorlat és a lóugrás 

bemutatása kötelező, választhat az érettségiző a korlát, a nyújtó és a gyűrű közül)  

 

Sportjátékok:  

Gyakorlati anyag: Az érettségiző két sportág előírt gyakorlati anyagának bemutatását 

választja. Választható sportágak: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda. 

 

Küzdősportok:  

Gyakorlati anyag: a kötelező gyakorlat bemutatása (A gyakorlatot hasonló testsúlyú társ 

segítségével kell bemutatni.) 

 

 

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 

 A vizuális jelenségek megfigyelése, széleskörű elemző vizsgálata, esztétikai és kommuni-

kációs szempontok szerinti megítélése. 

 A vizuális nyelv elemeinek ismerete és megfelelő használata, valamint ezen ismeretek 

segítségével vizuális alkotások elemzése. 

 A különböző köznapi és művészi vizuális közlésformák alkalmazása, továbbá sajátos és 

közös vonásainak bemutatása, sokrétű értelmezése, kritikus megítélése. 
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 A köznapi vizuális kommunikáció során értelmezhető vizuális közlések létrehozása a 

közlés céljának megfelelő formában és alkalmas technikával. 

 Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont 

gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális eszközökkel. 

 Tárgyak, a köznapi vizuális környezet elemző vizsgálata, különböző szempontok szerinti 

megítélése. 

 A képzetekben gazdag vizuális képi látásmód alkalmazása és ennek árnyalt vizuális 

kifejezése. 

 Időben és térben eltérő kultúrák és művészeti korszakok művészi értékeire vonatkozó 

ismereteinek bemutatása, értelmezése és elemzése. 

 Megfelelő szintű pszichomotorikus és technikai készségek használata. 

 Leíró, értelmező, elemző munkája során a megfelelő közlésformák kiválasztása. 

 A vizuális kultúrához kapcsolódó fogalmak, szakkifejezések helyes használata. 

 Vizuális problémák önálló, kreatív megoldása, alkotói folyamat bemutatása. 

 

 

ÉNEK-ZENE 

 

Műjegyzék 

 

Népdalok: 

Középszint Emelt szint 

A bolhási kertek alatt...  

 A citrusfa levelestől, ágastól... 

 A csitári hegyek alatt... 

 A marosi füzes alatt... 

A nagy bécsi kaszárnyára...  

A Vidróczki híres nyája...  

Annyi bánat a szívemen...  

 Az én lovam Szajkó... 

 Az hol én elmegyek... 

Béres legény...  
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Beteg asszony...  

 Bújdosik az árva madár... 

 Bús a kis gerlice... 

 Csordapásztorok... 

Duna parton van egy malom ...  

Elindultam szép hazámból...  

Erdő mellett estvéledtem...  

Este, este, de szerelmes...  

Gyújtottam gyertyát....  

 Gyulainé édesanyám... 

 Ha felülök... 

Hej rozmaring, rozmaring...  

 Hej, csillag, csillag... 

Istenem, Istenem áraszd meg a 

vizet... 

 

Katona vagyok én ...  

 Kőmíves Kelemen balladája... 

Körösfői kertek alatt...  

 Látod-e te babám... 

Magos kősziklának...  

Megkötöm lovamat...  

Megrakják a tüzet...  

Most jöttem Gyuláról...  

 Rákóci kocsmába... 

 Regősének 

Röpülj páva, röpülj...  

Sok Zsuzsánna napokat...  

Szép a gyöngyvirág egy 

csokorba... 

 

Szivárvány havasán...  

Tavaszi szél vizet áraszt...  

Tiszán innen, Dunán túl...  
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Kiegészítés: Más népek dalai és a helyi sajátosságoknak megfelelően válogatva különböző 

nemzetiségi népdalok. 

Műdalok, műzenei szemelvények 

Középszint Emelt szint 

 Alleluja dallam 

Ut queant laxis.  

 Dies irae... 

Moniot d’ Arras: Nyári ének  

 Neidhardt: Májusi ének 

Tinódi: Egervár viadaljáról való ének  

 Balassi: Bocsásd meg Úristen... 

 Áll előttem egy virágszál... 

 Esterházy: Harmonia Caelestis - Jesu dulcedo 

J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyek- 

korál dallam 

 

 J. S. Bach: II. Brandenburgi verseny – I. tétel téma 

 Corelli: La Folia – téma 

Händel: Hímes rétek - első szakasz  

Händel: Csordul a könnyem  

 Vivaldi: A négy évszak – Tél II. tétel témája 

 Haydn: Falusi jókedv  

Haydn: Szerenád   

 Haydn: D-dúr ("Londoni") szimfónia (No. 104) – 

Menüett – téma 

 Ej, haj gyöngyvirág. 

 Kapuvári verbunk dallama 

 Mozart: A-dúr zongoraszonáta (K. 331) I. tétel – 

téma 

 Mozart: Requiem –  Lacrimosa 

Mozart: Jöjj drága május - 1. versszak  

Beethoven: A tarisznyás fiú dala 

/Mormotás fiú dala / 
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Középszint Emelt szint 

 Beethoven: Százszorszép 

Beethoven: IX. szimfónia – IV. tétel – 

Örömóda 

 

 Beethoven: V. ("Sors") szimfónia – I., II. és IV. 

tétel témái 

Simonffy: Három a tánc...  

 Schubert: A muzsikához 

Schubert: Hová? – részlet   

 Schubert: h-moll ("Befejezetlen") szimfónia – I. 

tétel témák 

Schumann: Zöld hímes rét  

 Liszt: Les Préludes - két választott téma 

Verdi: Nabucco – Rabszolgák kara 

(a téma első része) 

 

 Verdi: Requiem – Lacrimosa   

 Smetana: Moldva – a folyó témája 

 Brahms: Bölcsődal - 1. versszak 

Gaudeamus igitur  

 Dvořák: e – moll ("Újvilág") szimfónia (Op. 95) –

II. és IV. tétel témái 

 Debussy: Három noktürn; Felhők – témák 

Ravel: Bolero – a téma első része  

Kodály: Psalmus Hungaricus – Zsoltár 

dallam 

 

Kodály: Galántai táncok – rondótéma  

Bartók: Concerto – egy választott téma   

 Bartók: Cantata profana – témák: "Volt egy 

öregapó",  

"Erdő sűrűjében" 

 Bartók: Ne menj el 

 Bartók: Levél az otthoniakhoz 
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Középszint Emelt szint 

Bartók: A kékszakállú herceg vára c. 

opera  az V. ajtó – téma 

 

 Sztravinszkij: Petruska –I. és IV. rész témái 

 Orff: Carmina Burana – O, Fortuna,  

Semper crescis – részletek 

Gershwin: Porgy és Bess c. opera – 

Porgy dala 

 

 

 

A zenefelismerés hangzó anyaga 

Középszint Emelt szint 

Népi hangszerek felismerése, megnevezése (furulya, duda, citera, tekerő, 

cimbalom) a tankönyvhöz tartozó hanganyagokról. 

 Lassus: Visszhang 

Josquin: Ave vera virginitas  

 Palestrina: Nigra sum, sed formosa  

 Bakfark: Lantfantázia 

Tinódi: Egervár viadaljáról való 

ének 

 

 Monteverdi: Poppea megkoronázása 

(Seneca búcsúja) 

 Purcell: Dido és Aeneas, - Dido búcsúja 

 Esterházy: Harmonia Caelestis - 

részletek: (Dormi Jesu, Jesu dulcedo) 

 Vivaldi: A négy évszak - Tavasz, Tél 

J. S. Bach: h-moll szvit  

 J. S. Bach: Máté passió - nyitókórus, 

vezérkorál 

J. S. Bach: II. Brandenburgi 

verseny 

 

Händel: Messiás - Halleluja kórus  

 Corelli: La Folia 
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Haydn: "Oxford" szimfónia (No. 

92) IV. tétel 

 

Mozart: Figaro házassága 

(F dúr kavatina) 

 

 Mozart: Requiem (Lacrimosa) 

Beethoven: V. szimfónia  

 Beethoven: D-dúr hegedűverseny - III. 

tétel 

 Brahms: IV. szimfónia IV. tétel 

 Chopin: a-moll mazurka (Op. 17/4) 

Liszt: Les Préludes  

Erkel: Bánk bán (Keserű bordal, 

Hazám, hazám) 

 

 Verdi: Requiem – Lacrimosa 

Verdi: Nabucco - Rabszolgák 

kora 

 

 Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok – 

Nyitány 

 Smetana: Moldva 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei   

 Dvořák: e – moll ("Újvilág") szimfónia 

 Debussy: A tenger 

Ravel: Bolero  

Bartók: Concerto  

 Bartók: A kékszakállú herceg vára - V. 

ajtó 

Kodály: Psalmus Hungaricus  

 Kodály: Galántai táncok - rondótéma 

 Sztravinszkij: Zsoltárszimfónia III. tétel 

 Honegger: Jeanne d ’Arc a máglyán  

Gershwin: Rhapsody in Blue  

Orff: Carmina Burana - O, 

Fortuna 
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 Bernstein: West Side Story (részlet) 

 Szokolay: Vérnász – II. felv. -  De szép 

a menyasszony 

 

 

Fejlesztési feladatok 

   Dallamdiktálás                  

   Zenefelismerés 

   Zeneelmélet                        

             Zenetörténet  

Éneklés, népzenei és műzenei elemzés 

Zeneelmélet 

Hangsor, hangzaténeklés 

            Lapról olvasás  

Kompetenciák 

 a megszólaltatott 9 részlet alapján a szerző, cím, műfaj, korszak megnevezése 

 a megszólaltatott 4 ismeretlen műrészlet alapján a hangszer megnevezése 

 a megszólaltatott 3 ismeretlen műrészlet alapján a mű korszakba helyezése 

 hangsorok elméleti ismerete és kottázása 

 hangközök, hármas- és négyeshangzatok elméleti ismerete és kottázása  

 formatani fogalmak meghatározása 

 egy adott zenetörténeti kor, stílus, műfaj jellegzetes vonásainak leírása, 

 egy zenetörténeti kor és a kapcsolódó társművészetek összefüggéseinek feltárása. 

 egy népdal éneklése és elemzése emlékezetből a részletes vizsgakövetelmé-

nyekben megjelölt szempontok szerint, 

 egy műdal éneklése emlékezetből szöveggel, tanári zongorakísérettel, a dal elem-

zése kotta alapján, 

 műzenei szemelvény éneklése a részletes vizsgakövetelményekben megjelölt 

szempontok szerint, 

 modális hangsorok éneklése szolmizálva, 

 adott hangra 1-1 alaphelyzetű hármas, illetve négyeshangzat éneklése szolmizálva 

és hangnévvel, részlet lapról éneklése 



170 

 

SZAKMAI PROGRAM 

 

 

Bevezetés 

  
A köznevelési törvény a felnőttoktatást a tanuló elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésként 

és oktatásként szabályozza. Azok vehetnek részt benne, akik már nem tankötelesek, nappali 

rendszerű iskolai oktatásban nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni, olyanok a 

munkahelyi, családi körülményeik és olyanok az iskolai tapasztalataik (esetleg kudarcaik), 

hogy a hagyományos módon nem tudják elvégezni, befejezni tanulmányaikat. 

A felnőttek oktatását lehetőség szerint a tanulók elfoglaltságához igazodva (a lehető 

legrugalmasabb formában) célszerű megszervezni. 

 

A felnőttek középfokú iskoláinak feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek 

átfogják az általános műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait 

és korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányait, rendezve és 

kiegészítve ezek eredményeit, valamint felkészítik a tanulókat – akik azzal még nem 

rendelkeznek – azoknak a szakmáknak a tanulására, amelyek nem igényelnek érettségit.  

 

A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és 

továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket, az egész életen át tartó tanulás 

igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók 

életvitelének, társadalmi létformáik és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. 

Lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására, a különböző forrású 

hátrányok ledolgozására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb 

fejlesztésére, szocializálására. 

 

Kétéves oktatás, közismereti oktatás nélkül 

A képzés megkezdésének feltételei, bemeneti kompetenciák 
 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 23. § (1) alapján az alapfokú iskolai 

végzettséget igénylő szakmákra olyan tanulókat iskolázunk be, akik a szakközépiskolai 

kilencedik-tizenegyedik évfolyamra vonatkozó közismereti kerettantervben előírt 

követelményeket (vagy a gimnázium vagy a szakgimnázium tízedik évfolyamát) 

eredményesen teljesítették.  

A törvény nem kizárólagosan a szakiskola vagy a szakközépiskola valamely (például 

kilencedik, tízedik) évfolyamának teljesítését írja elő annak feltételéül, hogy a 

szakközépiskola kizárólag szakképzési évfolyammal működhessen, hanem a közismereti 

kerettanterv teljesítését is elfogadja bemeneti feltételként. A szükséges közismereti tudás 

ugyanis sokféleképpen megszerezhető, a törvény ennek taxatív felsorolása helyett 
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általánosságban határozza meg a követelményeket, amely kérdésben a szakközépiskola 

igazgatójának van elsősorban döntési joga. A felnőttoktatásba bekapcsolódó tanulók esetében 

méginkább jellemző, hogy a szükséges közismereti kompetenciákat iskolai kereteken kívül is 

elsajátíthatták, élettapasztalataik révén rendelkeznek a szükséges tudással. 

Mivel a közismereti tudásanyag meglétéről, ennek igazolási módjáról az intézmény 

igazgatójának van döntési joga, ezért a közismereti kompetenciákról, tudásanyagról feladatlap 

segítségével felmérést szervez az intézmény (előzetes kompetencia / tudásszint-felmérés) – 

igazgatói döntésnek megfelelően a felmérés eredménye alapján is beiskolázhatóak a tanulók. 

A felmérés eredményéről tanúsítványt kapnak a tanulók, megkezdhetik a szakképzésben való 

tanulmányaikat. Sikertelen kompetencia-felmérés esetén az iskola felkészítő foglalkozásokat 

biztosít az érintett tanulók számára, vagy lehetőséget biztosít számukra párhuzamosan 

bekapcsolódni az intézmény esti gimnáziumába, kilencedik évfolyamba – azon 

intézményekben, ahol adott tanévben indul ilyen évfolyam. A tanulók ezzel együtt vállalják, 

hogy a képzés első évében elsajátítják a hiányzó kompetenciákat.   

 

A szakközépiskola célja, hogy az egyes integrált tartalmakat hordozó 

műveltségterületek segítségével érvényesítse a közismereti és szakmai tananyagok 

interdiszciplináris és problémaközpontú szemléletét és szervezését; valamint a tartalmak 

feldolgozása, elsajátítása során a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően 

érvényesüljön a Nemzeti alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított 

felfogása. 

Az egyes műveltségterületek témakörei, témái a valóság problémáit és az azok 

felismeréséhez, megértéséhez, kezeléséhez szükséges tudásokat, képességeket is a 

mindennapi élet kontextusába helyezik, kiemelve ezzel a társadalmilag releváns, alkalmazható 

tudás fontosságát. 

 

 

 

Értékelés szakképzési évfolyamon 

Szakképzések esetében az adott tantárgyak értékelési módját a szakképzési kerettanterv 

határozza meg, tananyag-egységenként. A tanulók értékelése alapvetően a köznevelési 

törvényben meghatározott érdemjegyekkel és osztályzatokkal – jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2) és elégtelen (1) – történik, de a kerettanterv meghatározhat ettől eltérő eseteket 

is. 

Amennyiben a tantárgy teljesítésének feltétele a tanórákon való jelenlét, abban az esetben a 

pedagógus szövegesen (részt vett / megfelelt) értékeli a tanulók teljesítményét. 
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A felnőttoktatásban résztvevő tanulók esetében – a rendszeres, érdemjegyekkel történő 

értékelés mellett – arra is lehetőség van, hogy a tanulók tudását félévkor, illetve a tanítási év 

végén vizsgán (ún. beszámoltató vizsgán) értékeljék a pedagógusok. 
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Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza a különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, 

saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért 

nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő szövegeket. Szabatosan 

használja a választott szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus módon vesz részt az 

infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet legfontosabb 

területein a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a normakövető helyesírásra, 

képes az önálló kézikönyvhasználatra. Képes egyes nem verbális természetű információk 

verbális leírására, értelmezésére.  

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, 

amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha 

a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben 

egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. Felismer egyszerű ok-okozati 

összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. 

Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek 

összehasonlításában. Képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű 

algoritmusok kialakítására, követésére. Képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az 

általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok 

megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására.  

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és 

magyarázni a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés 

fontosságának felismerése mellett belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, 

korlátait és kockázatait. Képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki 

műveltségét a tanulásban, a választott szakma elsajátítása során és a hétköznapi életben 

felmerülő problémák megoldásában. Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti 

szemlélet fontosságát, képes és akar cselekedni ennek megvalósulása érdekében.  

 

Digitális kompetencia 

A tanuló képes a számítógép használatára, lehetőségeinek önálló alkalmazására a tanulásban 

és a mindennapi életben, nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. 

Gyakorlottan kapcsolódik be az információ-megosztásba, képes részt venni az érdeklődési 
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körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is 

használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a feladatok, problémák megoldásában saját 

szakterületén. A tanulóban kialakul az IKT alkalmazásának megfelelő helyes magatartás, 

elfogadja a kommunikáció és az információ-felhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT 

interaktív használatából adódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére.  

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, 

megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az 

állampolgársághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni a társaival az 

iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, vállal feladatokat különböző, általa választott 

közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekben felbukkanó 

problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, 

ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes 

megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni 

mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével 

kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való 

tartozás tudata.  
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1. Szociális gondozó és ápoló szakképesítés 

 
23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 

módosításáról (Hatályos: 2018.08.02-től) 

 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 762 01 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  III. Szociális 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 60 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai 

készségfejlesztés is beleértendő) 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség  (Kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati 

– két évfolyamos – oktatás esetén középiskola tízedik évfolyam) 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni 

 köznyelvi és szakmai szöveget írni 

 információk gyűjtésére 

 a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára  

 érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra 

 elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre 

 adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre 

 klienseit motiválni  

 felelősségteljes, nyitott hozzáállásra 

 általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni 

 a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére 

 a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére 

 módszeres, pontos munkavégzésre 

 info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára  
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 gyakorlatias feladatértelmezésre 

 az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a 

szükséges műszerek kezelésére 

 az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, 

tisztítására 

 az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára 

 háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, 

tisztítására 
 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a 

fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások 

területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására.  

 Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes 

kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik.  

 Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, 

fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a 

személyre szóló szolgáltatásokat.  

 Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is 

képes.  

 A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 

 Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek 

az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb az utolsó 

tanítási napon: 

o “Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének 

bemutatása” (1–1 gépelt oldal terjedelemben);  

o “Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két 

hetes ápolási–gondozási gyakorlatról szóló napló”, mely a napi ápolási 

gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben röviden 

bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal 

terjedelem); 

o  “A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó 

adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány–sablonok”; 

 A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a 

segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás 

A kerettantervben előírt (demonstrációs/gyakorló termi, valamint a gyakorlati követelmények 

teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár, 

vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember – 

továbbiakban gyakorlatvezető – irányításával) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum 

elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. 
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A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra: 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

(Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1.év

f. 

után 

1. évfolyam 2. évfolyam össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 9    9  

11497-12  

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. 37    37  

10569-16   

Gondozási-ápolási 

alapfeladatok 

 

Szakmai készségfejlesztés 

és kommunikációs 

gyakorlat 

 54  56 110  

Szociálpolitikai, jogi és 

etikai ismeretek 
53  56  109  

Pszichológiai alapismeretek 86    86  

Egészségügyi 

alapismeretek 
118  9  127  

Ápolási, gondozási 

alapismeretek 
65    65  

Megfigyelési és 

elsősegélynyújtási 

gyakorlat 

 64   64  

10570-16  

A szükségletek 

felmérése 

Társadalomismeret   27  27  

Klinikai ismeretek   92  92  

Ápolási gyakorlat  43   43  

Gondozási ismeretek 43    43  

A gondozási szükségletek 

felmérésének gyakorlata 
 21   21  

Monitorozó gyakorlat  65   65  

10571-16 

Sajátos gondozási 

feladatok 

Szociális munka elmélete   74  74  

Szociális munka gyakorlata    19 19  

Szociális gondozás   102  102  

Szociális gondozás 

gyakorlata 
 21  56 77  

Mentálhigiéné   29  29  

Esetmegbeszélés és    29 29  
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szupervízió a gyakorlaton 

10572-12  

Gondozási-ápolási 

adminisztráció 

A szociális adminisztráció   19 19 38  

Szabadsáv  44 32 39 26 141  

Összesen:  455 300 447 205 1407 96 

  755 652 1503 
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2. Gyógypedagógiai segítő munkatárs szakképesítés 
 

23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 

módosításáról (Hatályos: 2018.08.02-től) 

 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  IV. Pedagógia 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 60 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés unkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.  

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni 

 köznyelvi és szakmai szöveget írni 

 információk gyűjtésére 

 empátiára, toleranciára 

 adekvát kommunikációra 

 konfliktusmegoldásra 

 a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére 

 gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására 

 munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására 

 hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve 

 nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására 

 a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére 

 foglalkozások eszközeinek előkészítésére 

 gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására 

 differenciált bánásmódra 

 a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére 
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 a gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására 

 ügyeleti és kísérési feladatok ellátására 

 munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka 

előkészítésében.  

 Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások 

előkészítésében és lebonyolításában.  

 Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett 

általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban.  

 A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési 

igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. 

Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat.  

 Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer 

kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben.  

 Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, 

szervezésében, segít a lebonyolításban.  

 Betartja a titoktartási kötelezettséget.  

 Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más 

szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció 

határozza meg. 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

(Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Előzetesen elkészített esettanulmány ismertetése  

Az elkészített esettanulmányt, 1 példányban a vizsgázó az írásbeli vizsga megkezdése előtt 

legkésőbb 30 nappal leadja a képző intézménynek/iskolának.) 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra: 

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1/13 

után 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  
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11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37  

11464-16 

Pedagógiai, 

pszichológiai 

feladatok 

Pedagógia  194,5  19  213  

Pszichológia 194,5  19  213  

Pedagógia gyakorlat  163   163  

Gondozás és 

egészségnevelés 
43    43  

Kommunikáció  43   43  

11465-12 

Általános 

gyógypedagógiai 

feladatok 

Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
  93  93  

Gyógypedagógiai gyakorlat    205 205  

11466-12 

Speciális 

gyógypedagógiai 

feladatok  

Gyógypedagógiai 

pszichológia 
  93 

 
93  

Gyógypedagógiai tantárgy-

pedagógiák 
  56 

 
56  

Gyógypedagógiai 

egészségtan 
  37  37  

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
  10  10  

Szabadsáv  0 32 0 0 32  

  432 238 373 205 1248 96 

Összesen  670 578 1344 
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3. Pedagógiai- és családsegítő munkatárs szakképesítés 

 
23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2018.08.02-től) 

 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  IV. Pedagógia 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 60 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

A képzés célja: 
 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni 

 köznyelvi és szakmai szöveget írni 

 információk gyűjtésére 

 a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára 

 adekvát kommunikációra 

 konfliktusmegoldásra 

 általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni 

 a szociális problémák felismerésére 

 a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére 

 módszeres munkavégzésre 

 tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére 

 differenciált bánásmód alkalmazására 

 a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére 

 rendezvények, programok szervezésére 
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 ügyeleti feladatok ellátására 

 pontos, következetes munkára 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A pedagógiai - és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott 

szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú 

munkáját.  

 A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási 

órák előkészítésében és lebonyolításában.  

 Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában.  

 Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót.  

 Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében.  

 Differenciált bánásmódot alkalmaz.  

 Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását.  

 Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, 

tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog 

érvényesülésére.  

 Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és 

hatékony kommunikáció határozza meg. 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

     

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra: 

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

Szakmai 

követelménymodulo

k 

Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1/13 
után 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37  
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11464-16  

Pedagógiai, 

pszichológiai feladatok 

Pedagógia 194  28  222  

Pszichológia 194  29  223  

Pedagógiai gyakorlat  163  186 349  

11688-16  

Gondozás és 

egészségnevelés 

Gondozás és 

egészségnevelés 
43    43  

11678-16  

Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 

Kommunikáció  43 19  62  

Kommunikációs gyakorlat    19 19  

11676-16 

Családpedagógiai 

alapismeretek 

Pedagógiai szociológia   93  93  

Mentálhigiéné   56  56  

11687-16  

Program- és 

szabadidő-szervezés 

Szabadidő-szervezés   93  93  

11500-12  

Munkahelyi egészség  

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
  10    

Szabadsáv  2 31 0 0 33  

Összesen  433 237 374 205 1249 96 

  670 579 1345 
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4. Kisgyermekgondozó, - nevelő szakképesítés 
 

23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2018.08.02-től) 

 
A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  III. Szociális 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 60 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40%  

 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat, 

 átlátni a gyermekek napközbeni ellátásának rendszerét, 

 a szakmai ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni, 

 szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni, 

 alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, 

vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat, 

 mondóka, vers, mese készletét folyamatosan bővíteni, naprakészen tartani, mindezt 

érzelem gazdagon előadni a gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelően, 

 közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a 

tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a 

feltárt hibák javítására, 

 a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és 

ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését, 

 a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudni, hol van a 

család és a bölcsőde kompetencia határa, ennek megfelelően viselkedni. Hitelesen és 

tapintatosan tájékoztatást nyújtani, 
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 alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző 

módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni, 

 segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését, 

 enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást, 

 a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudni, mikor 

kell és kitől segítséget kérnie, 

 felelősséggel és hivatástudattal dolgozni, munkájával hozzájárulni az intézmény 

szakmai presztízsének növeléséhez, tevékenységét összeegyeztetni az intézmény 

szakmai küldetésével, 

 felelősséget érezni a gyermekek személyiségformálása, fejlődése iránt, 

 a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai 

kódexe szerint kezelni, 

 munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben 

megjelenni és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodni, 

 a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni 

(díszítés, előadás meghallgatása, stb.), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni 

őket önkéntes feladatok vállalására, 

 ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény tárgyi 

felszereltségének és szakmai munkájának javítására. 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek ellátását az erre a 

korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi.  

 Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés 

folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért.  

 A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki megfelelő empátiával képes 

fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján hitelesen 

tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével kapcsolatos 

tudását, ismereteit.  

 Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő toleranciával rendelkezik a 

mássággal kapcsolatban.  

 Feladata a 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, 

nevelése, fejlődésük támogatása.  

 A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével 

alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének 

feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását.  

 Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, azokat egyénre 

szabottan elégíti ki.  

 A játék feltételeinek megteremtése mellett, részt vesz a játékban úgy, hogy a 

gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon.  

 Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot 

nyújt a kisgyermek számára.  

 Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét 

tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét.  

 Fogékonnyá teszi a gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak 

megfelelő zenei, vizuális és anyanyelvi élmények tudatos és rendszeres közvetítésével.  
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 A gyermekek szociális készségét fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik 

érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok megoldását és támogatja a gyermekek 

egymás felé irányuló pozitív kezdeményezéseit.  

 A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol 

a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.  

 Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 

 Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az 

adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 A gyakorlati tevékenysége során egy kiválasztott gyermek megfigyelése és egyéni 

dokumentációjának elemzése alapján aktuális fejlettségi állapotáról készített 8-10 

oldal terjedelmű összefoglaló. Formája: elektronikusan készített, betűtípus Times new 

roman 12-es betűnagyság 1,5 sortávolság. 

 Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről 

készült 8-10 oldal terjedelmű napló előzetes leadása. 

 A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és 

tereptanár, pedagógus életpályába sorolt kisgyermeknevelő általi értékelése. 

 A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a 

segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja). 

 A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár 

végzettséggel vagy tanúsítvánnyal rendelkező szociális szakember irányításával 

letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra: 

 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1/13 
után 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37  

10 525-12  Szakmai készségfejlesztés  86   86  
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A szociális ellátás 

általános 

tevékenységei 

és kommunikációs 

gyakorlat 

Társadalomismereti, 

szociálpolitikai és jogi 

ismeretek   

141    141  

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai gyakorlat 
 86   86  

Pedagógiai, pszichológiai 

ismeretek 
94    94  

Egészségügyi ismeretek 65    65  

10559-12 

Elsősegély-nyújtási 

feladatok 

Elsősegélynyújtási 

feladatok 
 43   43  

Népegészségügyi 

ismeretek 
22    22  

12046-16 

Gyermekellátási 

alapfeladatok és 

alapelvek 

Gyermekvédelmi 

ismeretek 
22    22  

Gyógypedagógiai 

ismeretek 
22    22  

Gondozási, ápolási 

ismeretek 
32    32  

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 
 22   22  

10529-12 

A napközbeni 

gyermekellátás 

feladatai 

A napközbeni 

kisgyermekellátással 

kapcsolatos ismeretek 

  66  66  

A kisgyermekkori nevelés   158  158  

A kisgyermek gondozása   74  74  

A napközbeni 

kisgyermekellátás 

gyakorlata 

   167 167  

10530-12 

A napközbeni 

gyermekellátás 

dokumentációs 

feladatai 

Adminisztráció és 

tájékoztatás 
  19  19  

Dokumentációs gyakorlat    46 46  

Szabadsáv  0 58 0 0 58  

Összesen:  398 295 363 213 1269 96 

  693 576 1365 
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5.  Szociális asszisztens szakképesítés 

 
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

(Hatályos: 2016.09.16-től) 
 

A szakképesítés azonosító száma: 54 762 02 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  III. Szociális 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 60 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni 

 köznyelvi és szakmai szöveget írni 

 információk gyűjtésére, információforrások kezelésére 

 a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára  

 érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra 

 segítő kapcsolat teremtésére 

 adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre 

 konfliktusmegoldásra  

 konszenzusok keresésére 

 klienseit és munkatársait motiválni  

 nyitott hozzáállásra 

 általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni 

 a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra 

 a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére 

 a feladatmegoldási folyamat tervezésére 
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 módszeres munkavégzésre 

 info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára  

 rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre 

 az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára 

 különböző rendezvények, akciók szervezésére 

 játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára 

 sportszerek használatára 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember 

irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes 

szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok 

ellátására. 

 Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes 

kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. 

 A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő 

területeken önállóan dolgozik.  

 Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is 

képes.  

 A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet.  

 A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében 

tevékenykedik. 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 

 Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek 

az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása: 

o „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett 

életútinterjú”; 

o „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló 

minimum 5 oldal terjedelmű napló”;  

o „Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program 

jegyzőkönyve”; 

o „A képzés során összegyűjtött, az egyéni esetkezelés adminisztrációja során 

használt nyomtatvány-sablonok”  

o „Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló 

szociális segítő tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű 

záródolgozat”, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság 

rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 

10 nappal.  

 A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) 

készségfejlesztésről szóló igazolás 
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 A központi programban előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a 

gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező 

szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. 

 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1/13 
után 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37  

10 525-16  

A szociális ellátás 

általános tevékenységei 

Szakmai készségfejlesztés 

és kommunikációs 

gyakorlat 

 98   98  

Társadalomismereti, 

szociálpolitikai és jogi 

ismeretek 

113    113  

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai gyakorlat 
 65   65  

Pedagógiai és pszichológiai 

ismeretek 
67    67  

Pszichológiai gyakorlat  32   32  

Egészségügyi 

alapismeretek 
49    49  

10559-16 

Elsősegélynyújtási 

feladatok 

Népegészségügyi ismeretek 22    22  

Elsősegélynyújtási 

feladatok 
 22   22  

11733-16 

A szükségletfelmérés 

és a problémamegoldás 

részfeladatai 

A szociális munka elmélete  40    40  

A szociális problémák 

megjelenésének 

összefüggései 

45    45  
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10558-16 

Önálló szociális segítő 

feladatok 

A szociális munka 

gyakorlata 
 42   42  

Esetmegbeszélés és 

szupervízió gyakorlata 
 19   19  

Mentálhigiéné 25    25  

10562-16 

Szabadidő szervezési 

és rekreációs 

feladatok 

A szabadidő-szervezés 

rekreáció elmélete 
  90  90  

A szabadidő-szervezés és 

rekreáció gyakorlata 
   191 191  

10563-16  

Szociális munka 

adminisztrációja 

A szociális adminisztráció   167  167  

Számítástechnikai 

ismeretek 
  86  86  

Szabadsáv  64 0 33 0 97  

Összesen  425 278 422 191 1316 96 

  703 613 1412 

 

 

 

 

  



193 

 

6. Műszaki informatikus szakképesítés 

 
35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

(Hatályos: 2016.09.01-től) 

 
A szakképesítés azonosító száma: 54 481 05 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XIII. Informatika 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények:-  

 

Pályaalkalmassági követelmények:- 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 számítógépet kezelni, üzemeltetni; 

 munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni; 

 alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni; 

 multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni; 

 rendszertervezési technikát alkalmazni; 

 meghatározni a létesítendő rendszer technológiáját; 

 adatbázisokat kezelni; 

 egyszerű programozási feladatokat képes végrehajtani; 

 internetet használni; 

 WEB-oldalt készíteni; 

 számítógépes jelfeldolgozást végezni; 

 üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit; 

 számítógépes mérőrendszereket üzemeltetni; 

 helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni, menedzselni; 

 berendezéseket szerelni, javítani; 
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 számítógépes vezérlési és szabályozási rendszerekhez programozási feladatokat 

megoldani; 

 számítógépes szabályozási rendszerek hibaelhárítását elvégezni; 

 mikrokontrollerek felhasználásával önálló feladatok megoldására; 

 értelmezni a felhasználói kézikönyv, projektdokumentációk, műszaki leírások 

tartalmát. 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A műszaki informatikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív vezetőjének 

közvetlen munkatársa, megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) számítástechnikai, 

informatikai ismeretei birtokában a munkahely informatikai koncepciójának 

kialakításában és annak megvalósításában vesz részt. 

 Koncepcionális kérdésekben a feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg a 

megvalósításában az irányító, koordináló, információáramlást biztosító feladatok 

ellátása. 

 Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. 

 Feladata a tevékenységi körének megfelelő informatikai feladatok specifikálása és 

koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, az alkalmazások 

bevezetésének a felügyelete, az üzemeltetése és az ellenőrzése. 

 Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai alkalmazások 

összehangolt működésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet 

teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez. 

 Adatátviteli rendszer dokumentációjában hálózati jelképeket értelmez, hálózati rajzot 

olvas. 

 Részt vesz a számítógépes mérőrendszerek kialakításában, mérésadatgyűjtő 

berendezések telepítésében, üzemeltetésében. 

 A számítógép vezérelt automatikus rendszerekben megvalósuló folyamat 

felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és szabályozásához alkalmazza a megfelelő elveket, 

módszereket és eszközöket. 

 Feladat közé tartozik műszaki informatikai rendszerek dokumentációjának, 

rendszertervének, hálózati és elektronikai kapcsolási rajzának olvasása és készítése. 

 Feladata a vállalat, intézmény, szervezet műszaki informatikai berendezéseinek 

operatív karbantartásában való közreműködés, ami magába foglalja a megelőző és 

javító karbantartási tevékenységeket, betartva a törvényi és belső munkavédelmi, 

környezetvédelmi és biztonsági szabályokat és irányelveket. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Minimum elégségesre minősített záródolgozat, melynek a bírálattal együtt 

rendelkezésre kell állnia iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 15 

nappal. 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben 

meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó 

modulzáró vizsga teljesítésével. 
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A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra: 

 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9 

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37 

10815-16  

Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok 43    43 

IT alapok gyakorlat  65   65 

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I. 65    65 

Hálózatok I. gyakorlat  130   130 

11625-16 

Programozás és 

adatbázis-kezelés 

Programozás 86    86 

Programozás gyakorlat  194   194 

11999-16 

Informatikai szakmai 

angol nyelv 

IT szakmai angol nyelv 65    65 

10832-16 

Műszaki informatika 

Elektronika   112  112 

Elektronika gyakorlat    112 112 

Műszaki dokumentációs 

gyakorlat 
   56 56 

Irányítástechnika alapjai   37  37 

Irányítástechnika gyakorlat    37 37 

Adatátviteli hálózatok   37  37 

Adatátviteli hálózatok 

gyakorlatok 
   56 56 

Műszaki programozás 

(gyakorlat) 
   84 84 

  259 389 232 345 
1225 

Összesen  648 577 
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7. Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés 

 
29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXIV. Közgazdaság 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 70 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 30%  

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 a mikro-,kis- és középvállalkozások (kkv.) működtetéséhez szükséges gazdasági 

folyamatokat átlátni, és munkája során a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni 

 az egyéni vállalkozó alapnyilvántartásait vezetni (naplófőkönyv, pénztárkönyv, 

bevételi és költségnyilvántartás, bevételi nyilvántartás), 

 közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében 

 előkészíteni és részt venni a pénzforgalom és hitelezési feladatok kapcsolódó 

adminisztrációjában 

 vezetni a pénzügyi-, és adónyilvántartásokat, valamint határidőre teljesíteni a 

kapcsolódó kötelezettségeket 

 közreműködni/elkészíteni a mikró-, kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni 

vállalkozók bevallásait 

 közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban 

 részt venni a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban 
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 vezetni a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus 

nyilvántartásokat 

 ellátni a mikró-, kis- és középvállalkozások (kkv.) könyvelési, beszámolási, 

ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó teendőket 

 részt venni a költségszámításokban, a leltározásban és az ehhez kapcsolódó feladatok 

megszervezésében 

 közreműködni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátásában 

 nyilvántartani a megrendeléseket és szerződéseket 

 egyeztetni a bejövő és kimenő számlákat 

 közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás 

üzleti terv fejezeteinek elkészítésében 

 vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat 

 ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs 

(bérszámfejtés, adó- és járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat 

 közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével 

kapcsolatosan 

 értelmezni és kitölteni a bér- és társadalombiztosítási nyomtatványokat 

 használni a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot 

 irodai szoftvereket használni 

 összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából 

 munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és 

rendszerezni, iratkezelést végezni 

 feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, 

bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a mikró-, kis- és középvállalkozások 

(kkv.) alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. 

 Vezeti az egyéni vállalkozók alapnyilvántartásait és elkészíti azok bevallásait.  

 Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok 

elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére.  

 A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással 

összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek 

előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában.  

 Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat.  

 A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a 

nyilvántartásokat vezeti.  

 Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, 

adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 A szakképesítésért felelős miniszter által kiadott Útmutató alapján elkészített Üzleti 

terv záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása. 
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 Iskolai rendszerű szakképzés esetén: az évfolyam teljesítését igazoló 

bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési 

kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsgateljesítés. 

 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9 

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37 

11504-16 

Gazdálkodási 

alaptevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
130    130 

Ügyviteli gyakorlatok  86   86 

Általános statisztika 65    65 

Pénzügyi alapismeretek 130    130 

Pénzügy gyakorlat  43   43 

Adózási alapismeretek 22    22 

Adózás gyakorlat  21   21 

Számviteli alapismeretek 86    86 

Számvitel gyakorlat  65   65 

11506-16  

Vállalkozás-

finanszírozási és adózási 

feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás   37  37 

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 
   19 19 

Adózás   56  56 

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 
   19 19 

10151-16  

Bérügyi szakfeladatok 

ellátása 

Bérügyi feladatok   37  37 

Bérügyi gyakorlat    19 19 
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10152-16 

Kis- és 

középvállalkozások 

gazdálkodási feladatai 

Kis- és középvállalkozások 

gazdálkodása 
  46  46 

Üzleti tervkészítés 

gyakorlata 
   37 37 

10153-16  

Könyvvezetési feladatok 

Könyvvezetés   74  74 

Pénzforgalmi könyvviteli 

gyakorlat 
   37 37 

10154-16  

Munkaerő-gazdálkodás 

Munkaerő-gazdálkodás   56  56 

Bérszámfejtési gyakorlat    37 37 

10155-16 

Társadalombiztosítási 

szakfeladatok ellátása 

Társadalombiztosítás   37  37 

Társadalombiztosítás (TB) 

gyakorlat 
   19 19 

Szabadsáv  58 0 58 0 116 

Összesen:  491 215 447 187 
1340 

  706 634 
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8. Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 

 
29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXIV. Közgazdaság 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 70 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 30%  

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos 

adminisztratív feladatok ellátásában 

 elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket 

 ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat 

 ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat 

 adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni 

 közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban 

 részt venni a befektetési döntések előkészítésében 

 pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni 

 könyvelési feladatokat ellátni 

 értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátni 

 vezetni az analitikus nyilvántartásokat 

 elszámolni a termelési költségeket 

 közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében 

 közreműködni a mérleg és az eredménykimutatás összeállításában 
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 számítógépes programcsomagokat használni 

 irodai szoftvereket használni, 

 közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a 

programlezárásáig 

 összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából 

 feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, 

bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni 

 munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és 

rendszerezni, iratkezelést végezni 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő 

számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok 

önálló elvégzésére.  

 A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással 

összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek 

előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó 

iratanyagokat.  

 Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely 

gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket 

kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli 

feladásokat készít. 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 

 Iskolai rendszerű szakképzésben:  

o Esettanulmány készítése és előírt határidőre történő leadása a 

projekttervezés és -finanszírozás témakörében, melynek formai és tartalmi 

elemeit a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján 

közzétett Útmutató tartalmazza. 

o Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint 

teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró 

vizsga teljesítésével. 

 
 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9 
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11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37 

11504-16 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
130    130 

Ügyviteli gyakorlatok  86   86 

Általános statisztika 65    65 

Pénzügyi alapismeretek 130    130 

Pénzügy gyakorlat  43   43 

Adózási alapismeretek 22    22 

Adózás gyakorlat  21   21 

Számviteli alapismeretek 86    86 

Számvitel gyakorlat  65   65 

10147-16 

Gazdálkodási 

feladatok ellátása 

Gazdálkodási ismeretek   46  46 

11506-16 

Vállalkozás-

finanszírozási és 

adózási feladatok 

Vállalkozásfinanszírozás   56  56 

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 
   19 19 

Adózás   56  56 

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 
   37 37 

10149-16  

Könyvvezetés és 

beszámolókészítés 

feladatai 

Számvitel   112  112 

11505-16 

Könyvelés 

számítógépen 

Könyvelés számítógépen 

gyakorlat 
   74 74 

11501-16  

Projektfinanszírozás 

Projektfinanszírozás   37  37 

Projektfinanszírozás 

gyakorlata 
   37 37 

11502-16  

Projektfolyamatok 

követése 

Projektfolyamatok követése   37  37 

Projekttervezés gyakorlata    19 19 

Szabadsáv  67 0 46 0 113 

Összesen  500 215 436 186 
1337 

  715 622 
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9. Gerontológiai gondozó szakképesítés-ráépülés 

 
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

(Hatályos: 2016.09.16-től) 

 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 762 02 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  III. Szociális 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 1 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%  

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Szakmai előképzettség: Szociális szakgondozó 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni 

 köznyelvi és szakmai szöveget írni 

 információk gyűjtésére, információforrások kezelésére 

 a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára  

 érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra 

 segítőkész kapcsolatteremtésre 

 adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre 

 konfliktusmegoldásra  

 konszenzusok keresésére 

 klienseit és munkatársait motiválni  

 nyitott hozzáállásra 

 általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni 

 a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra 

 a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére 
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 a feladatmegoldási folyamat tervezésére 

 módszeres munkavégzésre 

 info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára  

 rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre 

 az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára 

 különböző rendezvények, akciók szervezésére 

 játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára 

 sportszerek használatára 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 A gerontológiai gondozó felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember 

irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes 

szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok 

ellátására.  

 Segítséget nyújt - az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés 

módszereinek és eszközeinek felhasználásával - a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, 

mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve 

annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.   

 Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes 

kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik.  

 A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő 

területeken önállóan dolgozik.  

 Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is 

képes.  

 A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében 

tevékenykedik. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 

 Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek 

az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:  

o a szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása 

o “egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gerontológiai gondozási 

gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása)”;  

o “a képzés során összegyűjtött, a gerontológiai gondozási folyamathoz 

kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány–

sablonok leadása” 

o egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két 

hetes) gerontológiai gondozási tevékenységről készült, minimum 15 oldal 

terjedelmű záródolgozat előzetes leadása, melyet a szakmai bírálattal együtt a 

vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát 

megelőzően legalább 10 nappal. 
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 a kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati 

követelmények teljesítésére alkalmas szociális ellátórendszer intézményeiben 

tereptanár vagy szociális/egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember 

irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.  

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

  
A képzés 

óraszáma 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak e gy össz 

10581-12  

Időskorúak támogatási 

feladatai 

Gerontológiai ismeretek 56  56 

Geriátriai ismeretek 56  56 

A geriátriai ápolás ismeretei 65  65 

Geriátriai ápolási gyakorlata  93 93 

Gondozási, egészségmegőrzési 

ismeretek 
38  37 

Időskorúak gondozási 

gyakorlata 
 93 93 

10582-12 

A gerontológiai gondozás 

adminisztrációs feladatai 

A geriátria intézményi és 

gondozási adminisztrációja 
20  20 

A geriátria intézményi és 

gondozási adminisztrációjának 

gyakorlata 

 74 74 

Számítástechnikai gyakorlat  93 93 

Összesen:  235 353 
588 

  588 
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10. Szociális szakgondozó szakképesítés 

 
23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2018.08.02-től) 

 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 762 03 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  III. Szociális 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 60 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai 

készségfejlesztés is beleértendő) 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 információk gyűjteni, információforrásokat kezelni 

 a különböző helyzetben élő emberek iránt empátiát, toleranciát kifejezni 

 segítőkész kapcsolatot teremteni, nyitott hozzáállást tanúsítani 

 konfliktust megoldani, konszenzusokat keresni 

 klienseit és munkatársait motiválni 

 általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni 

 a szociális problémákat felismerni, a problémákat értelmezni, feltárni 

 a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeket képviselni 

 info-kommunikációs eszközöket és számítógépet használni 

 rendszerben gondolkodni, a feladatokat gyakorlatiasan értelmezni 

 felmérni a közvetlen életveszélyt 

 elsősegélyt nyújtani heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, sebészeti 

beavatkozást igénylő balesetek esetén 

 az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni 
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 orvosi utasítás alapján alapápolási feladatokat ellátni 

 gondozási feladatokat szakszerűen elvégezni 

 megszervezni és segítséget nyújtania mindennapi életvitel és tevékenység 

elvégzésében 

 segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban 

 az alapvető emberi szükségleteket felmérni 

 a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni, tárgyi 

feltételeit biztosítani és célszerűen használni 

 megbízás alapján kliense érdekeit képviselni 

 saját gondozási munkáját dokumentálni 

 részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában 

 megtervezni a saját és irányítása alá tartozók munkáját, ütemezni a feladatokat, a 

feladat megoldási folyamatot megtervezni 

 részt venni a minőségbiztosítással és a szakmai protokollokkal kapcsolatos 

adminisztratív feladatok ellátásában 

 különböző rendezvényeket, akciókat szervezni 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 A szociális szakgondozó, felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember 

irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a 

személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális 

segítő feladatok ellátására.  

 Segítséget nyújt - az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés 

módszereinek és eszközeinek felhasználásával, a szolgáltatást igénybe vevő 

fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, 

figyelembe véve annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.   

 Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes 

kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik.  

 A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő 

területeken önállóan dolgozik.  

 Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is 

képes.  

 A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében 

tevékenykedik. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 

 Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek 

az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

 A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása legkésőbb az utolsó 

tanítási napon:  

o “Párbeszédes formában, minimum 15 gépelt oldalon leírt, önállóan felvett 

életútinterjú”   
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o “Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két 

hetes ápolási–gondozási gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása), mely a 

napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl 1 oldal terjedelemben 

röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 12 

oldal terjedelem)”;  

o “Egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes szociális szervezési 

gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása), legalább 12 oldal 

terjedelemben”;  

o “A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz és a szervezési 

munkához kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt 

nyomtatvány–sablonok leadása” 

o “Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két 

hetes) gondozási–ápolási tevékenységről készült, minimum 15 gépelt oldal 

terjedelmű záródolgozat előzetes leadása”; 

o “Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) szociális szervezési 

gyakorlatról készült minimum 15 gépelt oldal terjedelmű záródolgozat előzetes 

leadása”; 

 

 A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) 

készségfejlesztésről szóló igazolás. 

 

 A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati 

követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszer 

intézményeiben tereptanár vagy szociális és/vagy egészségügyi felsőfokú 

végzettséggel rendelkező szakember – továbbiakban gyakorlatvezető – végzettséggel 

rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött, a gyakorlatvezető által 

minimum elégséges (2) értékelése esetén gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra  

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1/13 
után 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37  

10 525-12  

A szociális ellátás 

Szakmai készségfejlesztés 

és kommunikációs 
 80   80  
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általános 

tevékenységei 

gyakorlat 

 

Társadalomismereti, 

szociálpolitikai és jogi 

ismeretek 

75    75  

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai gyakorlat 
 48   48  

Pedagógia és 

pszichológiai ismeretek 
43    43  

Pszichológiai gyakorlat  11   11  

Egészségügyi ismeretek 74    74  

10559-12 

Elsősegélynyújtási 

feladatok 

Elsősegélynyújtási 

feladatok  
11 11   22  

Népegészségügyi 

ismeretek 
21    21  

10556-16 

Gondozási-ápolási 

alapfeladatok 

Általános ápolási 

ismeretek 
44    44  

Gondozási ismeretek  21    21  

A gondozás gyakorlata   43  11 54  

Ápolási gyakorlatok  11   11  

10574-16 

Személyes 

gondoskodás 

Szociális munka 34    34  

A szociális munka 

gyakorlata 
 23   23  

A szociális gondozás 17   4 21  

A szociális gondozás 

gyakorlata 
 34   34  

Mentálhigiéné 20    20  

Esetmegbeszélés és 

szupervízió a 

gyakorlaton 

 10   10  

10575-12 

Szociális szervezés 

Gazdálkodási 

alapismeretek 
  104  104  

A szociális intézmények 

gazdálkodása 
  56  56  

Vezetési szervezési 

ismeretek 
  93  93  

Vezetési, szervezési és 

gazdálkodási gyakorlat 
   74 74  

10576-12 

Szakgondozási 

adminisztráció 

A szociális szolgáltatások 

adminisztrációja 
  58  58  

Informatikai ismeretek    11  11  
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Szociális szolgáltatások 

adminisztrációjának 

gyakorlata 

   92 92  

Informatikai ismeretek 

gyakorlata 
   19 19  

 Szabadsáv 89 0 33 0 122  

Összesen:  449 271 401 200 1321 96 

  720 601 1417 
 

 

  



211 

 

11. Pszichiátriai gondozó szakképesítés-ráépülés 

 
27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

Hatályos: 2016.09.16-től 

 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 762 04 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  III. Szociális 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 1 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai 

készségfejlesztés is beleértendő) 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Szakmai előképzettség: 54 762 03 Szociális szakgondozó 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni 

 köznyelvi és szakmai szöveget írni 

 információk gyűjtésére, információforrások kezelésére 

 a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára  

 érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra 

 segítőkész kapcsolatteremtésre 

 adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre 

 konfliktusmegoldásra  

 konszenzusok keresésére 

 klienseit és munkatársait motiválni  

 nyitott hozzáállásra 

 általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni 

 a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra 

 a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére 
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 a feladatmegoldási folyamat tervezésére 

 módszeres munkavégzésre 

 info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára  

 rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre 

 az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára 

 különböző rendezvények, akciók szervezésére 

 játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára 

 sportszerek használatára 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 A pszichiátriai gondozó felsőfokú szociális diplomával rendelkező szakember 

irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes 

szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok 

ellátására.  

 Segítséget nyújt - az ápolás, a személyes gondozás, a tervezés, a szervezés 

módszereinek és eszközeinek felhasználásával - a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, 

mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve 

annak életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát.   

 Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes 

kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik.  

 A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő 

területeken önállóan dolgozik.  

 Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is 

képes.  

 A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében 

tevékenykedik. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Iskolai rendszerű szakképzés esetén: 

 Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – 

egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:  

 a szolgáltatást igénylő szükségletfelmérésének bemutatása 

 egy előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes pszichiátriai gondozási 

gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása) 

 a képzés során összegyűjtött, a pszichiátriai gondozási folyamathoz 

kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány–

sablonok leadása 

 egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két 

hetes) pszichiátriai gondozási tevékenységről készült, minimum 15 oldal 

terjedelmű záródolgozat előzetes leadása legkésőbb az utolsó tanítási nap 

előtt 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság 
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rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően 

legalább 10 nappal. 

 a kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a 

gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális intézményeiben 

tereptanár vagy szociális / egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező 

szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

  
A képzés 

óraszáma 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak e gy össz 

10579-12  

Pszichiátriai gondozási 

feladatok 

 

Pszichiátriai betegségek 

értelmezése 
141  141 

A pszichiátriai betegek 

ápolása, gondozása 
75  75 

A pszichiátriai betegek 

gondozásának gyakorlata 
 242 242 

10580-12  

A pszichiátriai gondozás 

adminisztrációs feladatai 

A szociális szolgáltatások 

adminisztrációja 
20  20 

Szociális szolgáltatás 

adminisztrációjának 

gyakorlata 

 112 112 

Összesen:  236 354 590 

  590  
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12. Állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus szakképesítés 

 
56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

(Hatályos: 2016.08.28-tól) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXXIII. Mezőgazdaság 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%  

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani a vállalkozását 

 pénzügyi tervezés, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni 

vállalkozását 

 anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni 

 beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni az állattenyésztésben használt 

gépeket 

 működtetni az állat-egészségügyi intézményekben használt gépeket, készülékeket 

 a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait elvégezni 

 termék előállítással kapcsolatos feladatokat végezni 

 az állatokat okszerűen, optimálisan takarmányozni 

 állatjóléti és állathigiéniai feladatokat ellátni 

 az állatorvos diagnosztikai, terápiás, prevenciós munkájában segédkezni, utasításait 

önállóan végrehajtani 

 élelmiszer-higiéniai részfeladatokat elvégezni 

 napi és időszakos ellenőrzéseket végezni 

 az állattenyésztés és állategészségügy munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait 

ellátni 
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 az állattenyésztési és állat-egészségügyi munkák tervezését, szervezését elvégezni 

 mezőgazdasági támogatásokat igényelni, munkáját megfelelően adminisztrálni, 

kommunikálni 

 a termelési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányítani 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 Az állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus képes a termelési, üzemeltetési 

folyamatok előkészítésében és lebonyolításában önálló feladatok elvégzésére, 

középszintű vezetői, valamint magasabb igényű fizikai munkakörök ellátására.  

 A piac igényeinek megfelelő minőségű, higiénikus, a környezet- és állatvédelmi 

előírások betartásával készült állati eredetű termékeket állít elő, menedzseli a 

termelést.  

 A mezőgazdasági telepeken és családi gazdaságokban gazdasági állatok 

elhelyezésével, felnevelésével, hízlalásával, szaporításával foglalkozik.  

 Gondoskodik az állatok elhelyezéséről, szervezi, elvégzi, ill. elvégezteti az 

állattenyésztési munkákat.  

 Ellenőrzi, karbantartja, üzemelteti az állattenyésztés gépeit, és az állattartó épületeket.  

 Állat-egészségügyi ismereteinek birtokában gondoskodik az állatok szakszerű, 

higiénikus elhelyezéséről, felismeri a beteg állatokat.  

 Munkája során szoros kapcsolatot tart az állatorvossal.  

 Segédkezik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, 

szaporodásbiológiai, járványvédelmi, élelmiszerhigiéniai és egyes hatósági feladatok 

végrehajtásában, valamint állatjóléti, állathigiéniai, prevenciós feladatokat lát el. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1/13 

után 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  
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11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37  

11495-16 

Takarmányozástan és 

általános 

állattenyésztés 

Állattenyésztés I. 32    32  

Takarmányozástan 65    65  

Állattenyésztési 

alapgyakorlatok I. 
 86   86  

10958-12 

Állategészségtan 

Anatómia és élettan I. 32    32  

Állatok egészségvédelme I. 43    43  

Állattenyésztési 

alapgyakorlat II. 
 86   86  

Anatómia és élettan II. 32    32  

Állatok egészségvédelme II. 22  121  143  

Állategészségtan gyakorlat  32  112 144  

10960-16  

Vállalkozás, 

kereskedelmi alapok 

Gazdálkodási 

alapismeretek 
54  19  73  

Gazdálkodási 

alapgyakorlatok 
 65  56 121  

10957-16 

Állattenyésztés és 

állategészségügy 

műszaki alapjai 

Munkavédelem I. 11    11  

Műszaki ismeretek 32    32  

Műszaki gyakorlat  43  56 99  

10959-16 

Állattenyésztés 

Munkavédelem II. 13    13  

Állattenyésztés II.   56  56  

Állattenyésztés gyakorlata    112 112  

Szabadsáv        

Összesen:  436 312 320 336 1404 96 

  748 656 1500 
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13. Gyermekotthoni asszisztens szakképesítés 

 
23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2018.08.02-től) 

 
A szakképesítés azonosító száma: 54 761 01 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  III. Szociális 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 60 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai 

készségfejlesztés is beleértendő) 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 a szociális problémák felismerésére, feltárására 

 a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére 

 általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására 

 rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre 

 információk gyűjtésére, információforrások kezelésére 

 különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára 

 adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre 

 olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére 

 a gyermekek motiválására 

 segítőkész kapcsolatteremtésre 

 konfliktusmegoldásra 

 érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre 

 az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára 

 gyermekjátékok és sportszerek használatára 
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 informatikai és híradástechnikai eszközök használatára 

 különböző rendezvények, akciók szervezésére. 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A gyermekotthoni asszisztens a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása 

mellett megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi 

tevékenységeket. 

 Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási 

tevékenységeinek elvégzésében. 

 Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, 

szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését. 

 Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. 

 Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos 

teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat. 

 Megbízás alapján ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el. 

 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 Iskolai rendszerű képzés esetén: 

 Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – 

egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:  

o Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló 

önálló tevékenységről készült minimum 5 oldalas napló előzetes leadása. A 

napló tartalmazza legfeljebb 1 oldal terjedelemben a gyakorlati helyként 

szolgáló intézmény rövid bemutatását, a gyakorlaton végzett tevékenységek 

leírását önálló reflexiókkal ellátva. 

o A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő 

vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatait tartalmazó minimum 

3 oldalas írásbeli tervezet leadása, amely tartalmazza a program témáját, a 

tevékenységek leírását, valamint a tervezés, szervezés feladatait. 

o Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett 

életútinterjú. 

 A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás. (60 órás készségfejlesztés 

és 620 órás segítő kapcsolat kommunikációja) 

 A központi programban előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben 

tereptanári végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) 

gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. 
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 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt, előzetes szakmai 

bírálattal ellátott dokumentumokat a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére 

kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1/13 

után 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.    37  37  

10 525-12  

A szociális ellátás 

általános 

tevékenységei 

Szakmai készségfejlesztés 

és kommunikációs 

gyakorlat 

 96   96  

Társadalomismereti, 

szociálpolitikai és jogi 

ismeretek 

118    118  

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai gyakorlat 
 43   43  

Pedagógiai, pszichológiai 

ismeretek  
86    86  

Pszichológiai gyakorlat  33   33  

Egészségügyi ismeretek 53    53  

10559-12 

Elsősegély-nyújtási 

feladatok 

Elsősegélynyújtási 

feladatok  
 43   43  

Népegészségügyi ismeretek 22    22  

12046-16 

Gyermekellátási 

alapfeladatok és 

alapelvek 

Gyermekvédelmi ismeretek 22    22  

Gyógypedagógiai 

ismeretek 
43    43  

Gondozási, ápolási 

ismeretek 
32    32  

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 
 43   43  



220 

 

10523-16 

Gyermekfelügyelői 

feladatok 

A gyermekotthon   74  74  

Gyermekotthoni gyakorlat    74 74  

10524-16 

Gyermekfelügyeleti 

dokumentációs 

feladatok  

Gyermekotthoni 

adminisztrációs ismeretek 
  37  37  

Gyermekfelügyeleti 

dokumentációs ismeretek 
  37  37  

Adminisztráció gyakorlata    75 75  

10526-12 

Gyermekotthoni 

tevékenységek 

Gyermekotthoni 

tevékenységek szervezési 

ismeretei 

  74  74  

Életvezetési ismeretek   37  37  

Önálló életvitelre való 

felkészítés 
  46  46  

Gyermekotthoni 

tevékenységek szervezési 

gyakorlata 

   74 74  

Szabadsáv  87 0 52 0 139  

Összesen:  463 258 403 223 1347 96 

  721 626 1443 
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14. Környezetvédelmi technikus szakképesítés 
 

56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

(Hatályos: 2016.08.28-tól) 

 
A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXIII. Környezetvédelem-vízgazdálkodás 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 55 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 45 % 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 

 alkalmazni a szakmai előírásokat, 

 a környezeti adatokat, kibocsátásokat nyilvántartani, 

 nyilvántartani a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket, 

 adatszolgáltatást végezni, 

 panaszok ügyében eljárni, 

 pályázatírási és megvalósítási munkákban részt venni, 

 kapcsolatot tartani a környezet- és természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati 

területen a lakossággal, 

 részt venni környezetvédelmi tervek készítésében, 

 feltárni a különböző technológiák szennyező forrásait, 

 környezeti mintákat venni, vizsgálatra előkészíteni, 

 környezeti mintákon terepi méréseket és analitikai vizsgálatokat végezni, az 

eredményeket értékelni, 

 természetvédelmi célok elérése érdekében közreműködni, 

 közreműködni a bírság kiszabásában, 
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 közreműködni levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban, 

 részt venni hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban, 

 részt venni zajmérési feladatokban, 

 részt venni a fenntartási, kezelési feladatokban, a környezetvédelmi ellenőrzésben, 

szabálysértési ügyek intézésében, 

 közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások 

betartatásában, 

 üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában 

és bevezetésében, valamint felvilágosítani a dolgozókat a használt berendezések káros 

hatásairól, és a védekezés módjáról, 

 szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket. 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a 

környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, 

koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat.  

 Környezetvédelmi nyilvántartásokat kezel, adatszolgáltatást végez. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1/13 

után 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.    37  37  

11937-16 

Környezetvédelmi 

Földtudományi alapok  32    32  

Műszaki ismeretek 54    54  
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alapismeretek Környezeti kémia 86    86  

Környezetvédelmi 

alapismeretek 
129    129  

Környezettechnika 65    65  

Környezetvédelmi 

gyakorlat 
 259   259  

11938-16 

Környezetvédelmi 

technikus feladatok 

Környezetvédelmi 

technológiák 
  93  93  

Környezet-egészségtan   37  37  

Szakmai számítások   37  37  

Környezeti analitika 

gyakorlat 
   56 56  

Műszeres analitika 

gyakorlat 
   93 93  

Gépészeti gyakorlat    65 65  

10870-16 

Környezetvédelmi 

ügyintéző feladatok 

Ügyintézői feladatok   37  37  

Jogi ismeretek   56  56  

Ügyintézői gyakorlat   56  56  

Szabadsáv  8 37 0 0 45  

Összesen:  374 296 362 214 1246 96 

  670 576 1342 
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15. Gyakorló mentőápoló szakképesítés 

 
23/2018. (VII. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2018.08.02-től) 

 
A szakképesítés azonosító száma: 54 723 01 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy 

 

A szakképzési évfolyamok száma:  2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 50 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50%  

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 

 a helyszín biztonságosságát felmérni 

 a beteg állapotát ABCDE-szemlélet szerint, az életkori sajátosságok figyelembevétele 

mellett felmérni 

 a betegeket/sérülteket állapotuk/sürgősség/időfaktor szerint osztályozni 

 az akut életveszélyt elhárítani, a beteg állapotrosszabbodását megakadályozni 

 a sürgősségi betegellátásban közreműködni 

 a mentéstechnikai eszközöket alkalmazni, karbantartani 

 immobilizációs technikákat alkalmazni 

 mentésszervezési, betegszállítás szervezési feladatokat ellátni 

 katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni 

 menet-, és egészségügyi dokumentációt vezetni 

 a beteg állapotváltozását észlelni 

 

 



225 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A gyakorló mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén tevékenykedik team 

tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek 

mentésében és ellátásában. 

 A mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a 

beteg illetve a sérült feltalálási helyén, vagy szállítása közben sürgősségi ellátást 

végez, a beteg ellátásában közreműködik.  

 Irányító csoport tagjaként segélyhívószámon érkező és egyéb mentést kezdeményező 

bejelentéseket fogadja, értékeli, a beteg mentését megszervezi. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1/13 

után 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37  

11500-12  

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
11    11  

11110-16 

Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi alapismeretek 97    97  

Szakmai kommunikáció 43    43  

11221-16 

Alapápolás 
Ápolástan-gondozástan 108    108  

11222-16 

Klinikumi ismeretek 

Klinikumi alapozó ismeretek 97    97  

Klinikumi szakismeretek 76    76  
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Diagnosztikai és terápiás 

ismeretek 
43    43  

Klinikumi gyakorlat  119   119  

11166-16 

Sürgősségi betegellátás 

Oxiológia alapjai   37  37  

Csecsemő és 

gyermekgyógyászati oxiológia 
  19  19  

Szülészet-nőgyógyászati 

oxiológia 
  19  19  

Toxicologia   10  10  

Tömeges baleset - katasztrófa 

ellátás 
  10  10  

Sürgősségi ellátás gyakorlata    307 307  

11165-12 

Mentéstechnika 
Mentéstechnika   37  37  

11164-12 

Logisztika 

Betegszállítás   10  10  

Irányítás   10  10  

Logisztikai gyakorlatok    74 74  

Szabadsáv  0 77 0 0 76  

Összesen:  475 196 198 381 1250 96 

  671 579 1346 
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16. Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés 

 

25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2017.09.01-től) 

 
A szakképesítés azonosító száma: 54 343 01 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXIV. Közgazdaság 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 70 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 30%  

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező legyen képes: 

 

 Banki és befektetési termékértékesítő 

o banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni 

o ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni 

o banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt 

o aktív bankműveleteket végezni 

o aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási 

feladatokat ellátni 

o hitelszámlát nyitni és kezelni 

o hitelmonitoring tevékenységet ellátni 

o passzív bankműveleteket végezni 

o lekötési megbízást fogadni 

o folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni 

o pénzforgalmat bonyolítani 

o alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni 

o értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni 

o befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani 
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o kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni 

 

 Független biztosításközvetítő 

o biztosítást közvetíteni 

o tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi 

szolgáltatásokról 

o felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet 

o versengő biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani 

o közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban 

o képviselni az ügyfelet 

o jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani 

o elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni 

o marketingtevékenységben közreműködni, termékfejlesztéshez hozzájárulni 

o pénzügyi tervezésben közreműködni 

o informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni 

 

 Függő biztosításközvetítő 

o egy biztosító termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási 

termékeit közvetíteni (ügynök esetében), vagy egyidejűleg több biztosító 

egymással versengő biztosítási termékeinek közvetíteni (többes ügynök 

esetében), 

o tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi 

szolgáltatásokról 

o felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet 

o közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban 

o képviselni a biztosítót (ügynök esetében) vagy az aktuális biztosítót (többes 

ügynök esetében) 

o elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni 

o marketingtevékenységben közreműködni, termékfejlesztéshez hozzájárulni 

o pénzügyi tervezésben közreműködni 

o informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni 

 

 Valutapénztáros 

o valutaváltást végezni 

o ügyintézői, pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat ellátni 

o bankjegyet felismerni, valódiságát és forgalomképességét megállapítani 

o ügyfél-azonosítást végezni, adatokat rögzíteni 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások 

hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív 

területeken bizonyos feladatok ellátására.  

 Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz.  

 Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító 

szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását.  

 Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű 

dokumentációs feladatkört ellátja.  
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 Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind 

készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat 

értékesít és nyilvántart.  

 Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet.  

 Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés 

előkészítésében.  

 Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez.  

 A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és 

központi adminisztratív területeken lát el feladatokat.  

 Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító 

szemléletben is).  

 Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését.  

 Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít.  

 Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű 

dokumentációs feladatkört ellátja.  

 Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. 

 Értékpapírszámlát nyit és kezel.  

 Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat.  

 Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában.  

 A független biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az 

intézmények kockázatkezelési igényeihez kapcsolódó teendők lebonyolítására a 

biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül.  

 Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, 

összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele 

biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki.  

 A biztosítás feltételeit ismerteti, a megfelelő tarifa alapján díjat számol, és a biztosítási 

ajánlatot a biztosítóba juttatja.  

 Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek 

rendezésében.  

 A függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító termékeinek vagy több biztosító 

egymással nem versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (ügynök), vagy 

egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetítésére 

(többes ügynök).  

 Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek 

ismertetését, felhatalmazás esetén a biztosítási szerződés megkötését, valamint az 

ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását.  

 Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is.  

 A valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően 

önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással 

kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat.  

 A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, 

forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez.  

 Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen 

hatékonyan fellépni, amelynek révén hozzájárul a pénzváltó és a hitelintézet prudens 

működéséhez. 
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A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Iskolai rendszerű szakképzésben: az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben 

meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó 

modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9 

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37 

11504-16 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
130    130 

Ügyviteli gyakorlatok  86   86 

Általános statisztika 65    65 

Pénzügyi alapismeretek 130    130 

Pénzügy gyakorlat  43   43 

Adózási alapismeretek 22    22 

Adózás gyakorlat  21   21 

Számviteli alapismeretek 86    86 

Számvitel gyakorlat  65   65 

10137-12  

Banki ügyfélkapcsolat 

és kommunikáció 

Banki értékesítési ismeretek   19  19 

Kommunikációs gyakorlat a 

banki ügyfélkapcsolatban 
   37 37 

10142-16 

Biztosítási 

ügyfélkapcsolat és 

kommunikáció 

Biztosítási értékesítési 

ismeretek 
  19  19 

Kommunikációs gyakorlat  

a biztosítási 

ügyfélkapcsolatban 

   37 37 

10138-16 

Banki, befektetési és 

Polgárjogi alapfogalmak és 

biztosítási jog 
  19  19 
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biztosítási jogi 

feladatok 

Pénzügyi szervezetek 

szabályozása 
  19  19 

Szolgáltatási és 

fogyasztóvédelmi 

szabályozás gyakorlata 

   9 9 

10136-12  

Banki piac 

termékeinek 

értékesítése 

Pénzügyi szolgáltatások és 

termékek, pénzforgalom 
  65  65 

Pénzügyi szolgáltatás 

gyakorlata 
   19 19 

10140-16 

Befektetési piac 

termékeinek 

értékesítése 

Befektetési szolgáltatások és 

termékek  
  37  37 

Befektetési döntések    9 9 

10141-16 

Biztosítási piac 

termékeinek 

értékesítése 

Biztosítástani ismeretek   37  37 

Biztosításmatematikai 

ismeretek 
  37  37 

Biztosítás gyakorlata a 

szolgáltatói piacon 
   19 19 

10143-16 

Biztosítástechnikai 

feladatok ellátása 

A biztosító működése és 

működésének pénzügyi 

garanciái 

  37  37 

Biztosítási gyakorlat    19 19 

10144-16  

Független 

biztosításközvetítői 

működés 

Független 

biztosításközvetítői működés 

elmélete 

  47  47 

Független 

biztosításközvetítői működés 

gyakorlata 

   9 9 

10146-16  

Speciális ügyintézői 

feladatok ellátása 

Speciális ügyintézői 

ismeretek 
  9  9 

Speciális ügyintézői 

feladatok gyakorlata 
   9 9 

10139-16 

Bankjegyfelismerés, 

bankjegyvizsgálat 

végzése 

Bankjegyismeret   9  9 

Bankjegyvizsgálat gyakorlata    9 9 

Szabadsáv  50 0 29 0 79 

Összesen:  483 215 429 176 
1303 

  698 605 
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17. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés 

 
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2017.09.01-től) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 521 03 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. gépészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  IX. Gépészet 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 50 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50%  

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártását, felhasználását, 

karbantartását és javítását műszakilag és minőségügyileg tervezni, irányítani és 

ellenőrizni az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés 

biztosítása érdekében, 

 a gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeit, anyag- és 

munkaerő-szükségletét előzetesen tervezni, 

 a rendelkezésre álló berendezések elhelyezését és rendszerbe illesztését irányítani, az 

új berendezéseket üzembe helyezni, a gépek termék- vagy műszakváltást megelőzően 

beállítani, 

 az üzemzavarok, minőségi problémáit megszüntetni és kivizsgálni, 

 a zavartalan alapanyag-ellátást biztosítani és a gyártási feltételeket folyamatosan 

fenntartani, 

 az új termékek gyártását figyelemmel kísérni és a kezdeti problémákat (típushibák, 

technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelezni, azokat kiküszöbölni, 
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 gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és 

fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos tevékenységeket végezni, 

 új és módosított mechanikai berendezéseket, alkatrészeket, szerszámgépeket és 

vezérlőrendszereket, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszereket 

összeállítani és helyszínen szerelni, 

 gondoskodni arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a 

műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek. 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépek, géprendszerek, mechanikus 

berendezések tervezésében, gyártásában, működtetésében, szerelésében, 

karbantartásában és javításában. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1.évf. 
után 

1. évfolyam 2. évfolyam össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37  

10163-12   

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 11    11  

Elsősegélynyújtás gyakorlat  11   11  

10162-12  

Gépészeti alapozó 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
281    281  
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feladatok Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 
 238   238  

10172-12  

Mérőtermi feladatok 

Műszaki mérés 43    43  

Műszaki mérés gyakorlata  54   54  

10169-12  

Forgácsoló technológia 

hagyományos és CNC 

szerszámgépeken 

Forgácsolási ismeretek   93  93  

Forgácsolás gyakorlat    130 130  

10170-12  

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 
  121  121  

Gyártástervezés gyakorlat    56 56  

10171-12  

Karbantartás és 

üzemvitel 

Szerszámgépek 

karbantartása 
  56  56  

Karbantartás gyakorlat    74 74  

Szabadsáv  20 12 0 0 32  

Összesen:  355 315 316 260 1246 96 

  670 576 1342 
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18. Gépi forgácsoló szakképesítés 

 
A 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 521 03 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. gépészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  IX. Gépészet 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%  

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek  

 

Pályaalkalmassági követelmények:- 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 geometriai méréseket, vizsgálatokat végezni 

 tanulmányozni és értelmezni a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat: műszaki 

rajz, műhelyrajzok, szabványok, műszaki táblázatok, tűrés- és illesztés táblázatok 

 a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszerelni, beállítani a munkadarab befogó-, 

megfogó-, menesztő és rögzítő eszközöket 

 kiválasztani és rögzíteni a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a forgácsolási 

paramétereket 

 alkatrészeket gyártani, alakítani, javítani 

 gyalulási, vésési munkákat végezni 

 fúrási munkákat végezni 

 alkatrészeket esztergálni 

 alkatrészeket marni 

 alkatrészeket köszörülni, finomfelületi megmunkálásokat végezni 

 egyszerű geometriájú alkatrészeket készíteni CNC vezérlésű megmunkáló gépeken 

 szerszámélezést végezni 

 betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 

 minőségbiztosítási dokumentálást végezni 
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 vállalkozási adminisztrációt végezni. 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle 

(tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban 

gyártott termékek alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő 

elkészítése (gyártása) adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1.évf. 

után 

1. évfolyam 2. évfolyam össz 

e gy e gy  

11500-12  

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
11    11  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11497-12  

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.   37  37  

10163-12   

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 22    22  

Elsősegélynyújtás  

gyakorlat 
 22   22  

10162-12  

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
43    43  

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 
 86   86  

10173-12  

Anyagvizsgálatok és 

Szakmai anyagismeret és 

anyagvizsgálat 
65    65  
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geometriai mérések Anyagvizsgálat és 

gépészeti mérések 

gyakorlata 

 130   130  

10174-12  

Esztergályos feladatok 

Esztergálás 65  37  102  

Esztergálás gyakorlata   173  74 247  

10176-12  

Marós feladatok 

Marás   56  56  

Marás gyakorlata    205 205  

10175-12  

Köszörűs feladatok 

Köszörülés 65  19  84  

Köszörülés gyakorlata    149 149  

Összesen:  271 411 158 428 1268 96 

  682 586   

 Szabadsáv  33  33   

  271 444 158 461 1334 1430 
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19. Ipari gépész szakképesítés 

 
4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 521 04 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. gépészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  IX. Gépészet 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%  

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek  

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A képzés célja: 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 gépi és kézi forgácsoló berendezéseket szerelni, üzembe helyezni  

 áramlástechnikai gépeket (szivattyúk, kompresszorok) szerelni, javítani, hibát 

elhárítani 

 hőerőgépeket szerelni, javítani, hibát elhárítani 

 gépeket és berendezéseket üzembe helyezni gépkönyv alapján 

 elvégezni a szükséges karbantartásokat a gépeken és berendezéseken 

 meghibásodás esetén elvégezni a hibás alkatrészek cseréjét javítás utáni beüzemeléssel 

 szükséges mértékű műszeres méréseket végezni, azok eredményeinek jegyzőkönyvben 

történő rögzítésével 

 munkavégzése során a szabványos minőségi követelményeket biztosítani 

 katalógusokból, szabványból, pótalkatrészeket kiválasztani 

 a munkavégzés és üzembe helyezés során a biztonsági és környezetvédelmi 

előírásokat betartani 

 kézi és gépi forgácsolásokat végezni 

 forgács nélküli hidegalakításokat végezni 

 forrasztásokat, hegesztéseket készíteni 

 egyéb fémipari munkákat végezni 

 gépszereléseket, gépbeállításokat és üzembe helyezéseket végezni 
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 műszaki rajzokat olvasni, értelmezni és készíteni 

 jegyzőkönyvet készíteni 

 műszaki méréseket, vizsgálatokat, minőségellenőrzést végezni 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása, 

karbantartása, az üzemszerű működésük biztosítása. E tevékenységekkel 

összefüggésben alkatrész felújítási, szerelési feladatok, beüzemelési és adminisztrációs 

tevékenységek végzése. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1.évf. 
után 

1. évfolyam 2. évfolyam össz 

e gy e gy  

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
11    11  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11497-12  

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.   37  37  

10162-12  

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
43    43  

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 
 86   86  

10163-12   

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 22    22  

Elsősegélynyújtás gyakorlat  22   22  

10166-12  

Gépészeti kötési 

Gépészeti kötések alapjai 65  19  84  

Gépészeti kötések    37 37  
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feladatok készítésének gyakorlata 

10173-12  

Anyagvizsgálatok és 

geometriai mérések 

Szakmai anyagismeret és 

anyagvizsgálat 
65  19  84  

Anyagvizsgálat és 

gépészeti mérések 

gyakorlata  

 173  19 192  

10177-12  

Gépelemek szerelési 

feladatai 

Gépelemek beállítása 65  37  102  

Mérések és beállítások 

gyakorlata 
 130  186 316  

10178-12 

Ipari gépész műveletek 

Fémmegmunkálások   37  37  

Üzembehelyezés 

gyakorlata 
   186 186  

Összesen:  271 411 158 428 1268 96 

  682 586   

 Szabadsáv  33  33   

  271 444 158 461 1334 1430 
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20. Hegesztő szakképesítés 

 
A 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. gépészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  IX. Gépészet 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%  

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat 

 munkaterületet ellenőrizni 

 előkészíteni a munkadarabot 

 beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket 

 elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat 

 elvégezni a hegesztést 

 önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után 

 betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

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

vágására vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével. 
 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 
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szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1.évf. 
után 

1. évfolyam 2. évfolyam össz 

e gy e gy  

10162-12  

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
43    43  

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 
 86   86  

10163-12      

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 22    22  

Elsősegélynyújtás gyakorlat  22   22  

10180-12  

A hegesztés előkészítő 

és befejező műveletei 

Hegesztési alapismeretek 43  19  62  

Hegesztési alapgyakorlatok  65  56 121  

11497-12  

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.   37  37  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
11    11  

10453-12  

Bevontelektródás kézi 

ívhegesztő feladatok 

Hegesztési ismeretek I. 77    77  

Hegesztési gyakorlatok I.   130  37 167  

10455-12  

Fogyóelektródás 

védőgázas ívhegesztő 

feladatok 

Hegesztési ismeretek II. 65    65  

Hegesztési gyakorlatok II.   119  37 156  

10456-12  

Gázhegesztő feladatok 

Hegesztési ismeretek III.   56  56  

Hegesztési gyakorlatok III.     149 149  

101457-12  Hegesztési ismeretek IV.   37  37  
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Volframelektródás 

védőgázas ívhegesztő 

feladatok 

Hegesztési gyakorlatok IV.     149 149  

Összesen:  261 422 158 428 1269 96 

  683 586   

 Szabadsáv    32   

  261 422 158 460 1301 1397 
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21. CNC gépkezelő szakképesítés-ráépülés 

 

4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről 

 

A szakképesítés azonosító száma: 35 521 01 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. gépészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  IX. Gépészet 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 1 

 

Elméleti képzési idő aránya: 35 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 65%  

Iskolai előképzettség: - 

 

Szakmai előképzettség: 34 521 03 Gépi forgácsoló, 54 521 03 Gépgyártástechnológiai 

technikus, 31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló, 54 521 01 0000 00 00 

Gépgyártástechnológiai technikus, 31 5233 14 Fémforgácsoló szakképesítés, 51 5233 01 

Fémforgácsoló szakképesítés 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 előkészíteni a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 

segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, 

felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi 

védőfelszereléseket  

 ellenőrizni a munkafeltételeket, a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit, a CNC 

szerszámgép üzemképességét  

 kiválasztani a mérő- és ellenőrző eszközöket  

 számítógéppel támogatott méréseket végezni (SPC)  

 kiválasztani és betárazni a szükséges (előre bemért) szerszámokat  

 CNC megmunkálási programokat írni, amely alprogramokat, ciklusutasításokat 

alkalmaz  

 betölteni, ellenőrizni a megmunkálás CNC-programját, szükség esetén módosítást 

végezni  
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 betölteni a gépbeállítási paramétereket, beállítani a gépet (szerszámkorrekciók, 

nullponteltolás stb.)  

 egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végezni előírt 

pontossággal  

 szükség szerint éleket sorjázni  

 elvégezni a gépkarbantartási feladatokat  

  

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A CNC forgácsoló feladata acélból, öntvényből, színesfémből és nemfémes 

anyagokból különféle összetett geometriai kialakítású, öntött, hegesztett vagy 

előmunkált, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek, részegységeinek 

CNC megmunkáló gépeken történő elkészítése (gyártása) előírt pontossággal műszaki 

rajz, műhelyrajz alapján.  

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra: 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

 

  
A képzés 

óraszáma 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak e gy össz 

11399-12 

CNC-forgácsolási 

Gyártáselőkészítés 37  37 

CNC programozás 75  75 

CNC programozás 

gyakorlat 
 93 93 

CNC szerszámgépek 93  93 

CNC forgácsolási gyakorlat  288 288 

Összesen:  205 381 586 

  586  
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22. Asztalos szakképesítés 

 
29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 11. Faipar 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XVIII. Faipar 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 betartani a munkavédelmi előírásokat 

 gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani 

 helyszíni felmérést végezni 

 faipari alapszerkezeteket készíteni 

 asztalosipari alapszerkezeteket szerelni 

 helyszíni szerelést végezni 

 korpuszbútorokat, tároló bútorokat gyártani 

 asztalokat gyártani 

 ülőbútorokat készíteni 

 fekvőbútorokat készíteni 

 kiegészítő bútorokat gyártani 

 irodai bútorokat gyártani 

 beépített bútorokat készíteni 

 ajtókat és ablakokat készíteni 

 lépcsők és korlátok készítését végezni 

 egyéb asztalosipari termékeket gyártani 
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 épületasztalosipari szerkezeteket elhelyezni és rögzíteni 

 épületasztalosipari szerelvényeket, vasalatokat felszerelni, beállítani 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, 

javítása és felújítása.  

 Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti 

munkák elkészítését végzi.  

 Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és anyagok 

beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a 

befejező feladatok elvégzéséig terjed. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 Vizsgaremek elkészítése. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra: 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1.évf 

után 

1.évf. 2.évf össz 

e gy e gy  

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
11    11  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11497-12  

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.   37  37  

11371-12 

Biztonságos 

munkavégzés 

Biztonságos munkavégzés 

alapjai 
  19  19  

Biztonságos munkavégzés 

gyakorlata 
 22   22  

10224-12 Faipari szakmai és 43    43  
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Alapvető tömörfa 

megmunkálás 

gépismeret 

Faipari szakmai gyakorlat  173   173  

10225-12 

Asztalosipari szerelés 

Asztalosipari szerelési 

ismeretek 
22    22  

Asztalosipari szerelési 

gyakorlat 
 86  37 123  

10226-12 

Asztalosipari 

termékek gyártása 

Szerkezettan-szakrajz és 

technológia 
86  74  160  

Asztalosipari szakmai 

gyakorlat 
 173  205 378  

10228-12 

Gépkezelés 

Gépkezelési ismeretek   37  37  

Gépkezelési gyakorlat    149 149  

10229-12 

Gyártáselőkészítési 

feladatok 

Faipari szakrajz 22    22  

Gyártáselőkészítési 

ismeretek 
43  19  62  

 Szabadsáv 23 53 6 59   

Összesen  250 507 201 450  96 

  757 651 1408 1504 
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23. Számítógép-szerelő, karbantartó szakképesítés 

 
35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

(Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 523 02 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XIII. Informatika 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%  

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 számítógép hardverének, perifériáinak és adatátviteli hálózat eszközeinek telepítésére, 

karbantartására, tesztelésére, hibák elhárítására 

 számítógépek, adatátviteli berendezések és számítógépes perifériák karbantartására, 

hibakeresésére, tesztelésére és javítására 

 számítógépes hardveregységek összeszerelésére és beállítására 

 számítógépes kábelek szerelésére és javítására 

 otthoni- és kisvállalati hálózatok telepítésére, tesztelésére, hibák elhárítására. 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 Műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mailben 

vagy más elektronikus eszköz segítségével, többek között szoftverrel, hardverrel, 

számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel kapcsolatos 

problémákat diagnosztizál és old meg, illetve iránymutatást és támogatást nyújt a 

különféle rendszerek üzembe helyezését, telepítését és karbantartását illetően. 
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A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma 

1.évf 2.évf össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 11    11 

11497-12  

Foglalkoztatás I.  
Foglalkoztatás I. 43    43 

11996-16  

Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok 43    43 

IT alapok gyakorlat  43   43 

10833-16 

Hálózati alapok 

Hálózati ismeretek 65  56  121 

Hálózati ismeretek 

gyakorlat 
 65  75 140 

Operációs rendszerek 65    65 

Operációs rendszerek 

gyakorlat 
 65  97 162 

10834 -16  

Számítógépes 

hibaelhárítás 

Számítógéprendszer 

hibáinak elhárítása 
86  140  226 

Számítógéprendszer 

hibáinak elhárítása 

gyakorlat 

 195  223 418 

Összesen:  313 368 196 395 1272 

  680 591  
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24. Szakács szakképesítés 

 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXVII. Vendéglátóipar 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%  

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 napi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat összeállítani 

 az ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározni 

 felmérni a meglévő készletek mennyiségét 

 árut átvenni 

 előkészíteni és rendeltetésszerűen használni a munkaterületet, gépeket, 

berendezéseket, eszközöket, kézi szerszámokat 

 nyersanyagokat előkészíteni 

 a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazni 

 különféle ételeket készíteni 

 az elkészített ételeket melegen illetve hidegen tartani,  

 a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembe vételével az ételeket 

megtálalni, díszíteni 

 a maradványokat kezelni 

 a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani 

 feladatait az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően végezni  
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 technológiai műveletek leírásait idegen nyelven megérteni, felhasználni  

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő 

feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és 

elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő 

tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari 

egységekben, háztartásokban.  

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 
1.évf 

után 

1. évf 2. évf össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II. 11    11  

11497-12  

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. 43    43  

Gazdálkodási  

ismeretek 

Vendéglátó 

gazdálkodás 
43  37  80  

11518-16 

Élelmiszerismeret 

Általános 

élelmiszerismeret 
32  37  69  

11519-16 

Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról 

általában 
  10  10  

Vendéglátás higiéniája   9  9  

12096-16  

Szakács szakmai 

idegennyelv 

Szakmai idegen nyelv   37  37  

12094-16  

Ételkészítési 

ismeretek alapjai 

Ételkészítési ismeretek 

alapjai elmélet 
76    76  

Ételkészítési ismeretek  98   98  
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alapjai gyakorlat I. 

Ételkészítési ismeretek 

alapjai gyakorlat II. 
 378   378  

12095-16  

Ételkészítési 

ismeretek 

Ételkészítési ismeretek 

elmélet 
  74  74  

Ételkészítési ismeretek 

gyakorlat 
   381 381  

 Szabadsáv 23 53 19 46 141  

Összesen:  228 529 223 427  96 

  757 650 1407 1503 
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25. Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés 

 
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelete a 

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

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

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 04 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XVI. Építőipar 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%  

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben 

 a meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, kül- és beltérben, az 

eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálni 

 szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről 

 anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen 

 vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni 

 felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel 

 nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni) 

 az alapvakolat felületét kijavítani kül- és beltérben 

 sarok-, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élvédő) 

 különböző glettanyaggal simítani a felületet kül- és beltérben 

 építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani 

 alapfelületet erősítősávval erősíteni 

 elvégezni a tapétázás előkészítő munkálatait 

 makulatúrázni 

 ragasztót keverni, előkészíteni, próbaragasztás végezni 
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 tapétát méretre vágni 

 tapétát ragasztani 

 lesimítani a tapétát 

 kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet 

 választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni 

 színezés esetén beállítani a szükség színárnyalatot, konzisztenciát, próbafestést 

végezni 

 közbenső réteget felhordani 

 szükség szerint finomjavítást végezni 

 fedőréteget felhordani különféle anyagokkal, mázolni; kül – és belterületen egyaránt 

 mészfestést készíteni új vagy régi felületre kül- és beltérben, fehér, és színes kivitelbe 

 homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, szilikát 

festékkel 

 fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni 

 határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni 

 mintanyomó hengerezést készíteni 

 egyszerű díszítőelemeket felhelyezni  kül- és beltérben 

 egyszerű faerezet utánzatot festeni 

 betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 

 elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület 

takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés) 

 munkaterületet átadni 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése – 

előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási 

munkák végzése.  

 Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a 

biztonsági előírásai szerint végzi.  

 Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai 

folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

 

 

 

 

 



256 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 
1.évfut

án 

1.évf 2.évf. össz 

e gy e gy  

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
11    11  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II   9  9  

11497-12  

Foglalkoztatás I 
Foglalkoztatás I   37  37  

10101-12 

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari alapismeretek 65  10  75  

Építőipari alapismeretek 

gyakorlat 
 22   22  

10104-12 

Szobafestő, díszítő 

munkák 

Falfelület festése, díszítése 65  37  102  

Falfelület festésének, 

díszítésének gyakorlata 
 216  167 383  

10103-12 

Mázolási munkák fa-, 

fal-, fém és speciális 

felületeken 

Mázolás  65  28  93  

Mázolási munkák 

gyakorlata   
 86  112 198  

10105-12 

Tapétázási munkák 

Tapétázási munkák 65  37  102  

Tapétázási munkák 

gyakorlata 
 86  149 235  

 Szabadsáv 22 54 0 65 141  

Összesen:  293 464 158 493  96 

  757 651 1408 1504 
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26. Kőfaragó, műköves és épületszobrász szakképesítés 

 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 04 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XVI. Építőipar 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%  

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 ellenőrizni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni  

 értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az 

építészeti alapfogalmakat munkája során  

 felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre  

 betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét  

 biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a 

munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását  

 ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű 

felhasználását  

 gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról  

 átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről  

 alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari 

rajzokat  

 alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli 

helyzetét  

 értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban 

hasznosítani azokat  
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 betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és 

környezetvédelmi előírásokat  

 betartani, betartatni a foglalkozás-egészségügyi előírásokat  

 baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, 

elsősegélyt nyújtani  

 használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi 

eszközöket  

 biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát  

 gondoskodni a munkavédelmi eszközök használhatóságáról  

 elvégezni a munkaterület kockázat elemzését, értékelését  

 betartani és betartatni a Munka Törvénykönyve alapelveit, területi és személyi 

hatályát  

 munkaszerződést kötni, betartja és betartatja a szerződésben foglaltakat  

 betartani és betartatni a munkavállalói és a munkáltatói jogokat és 

kötelezettségeket  

 betartani és betartatni a munkaviszony megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó 

szabályokat  

 alkalmazni a norma időre, norma rendszerre vonatkozó előírásokat  

 szakmai ajánlatot készíteni és adni  

  

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 Az épületek külső és belső tereinek természetes és műkőből, valamint gipszből történő 

felépítését, burkolását, díszítését végzi. Parkok, terek, kertek és udvarok díszítőelemeit 

megtervezési, kivitelezi és elhelyezi.  

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló 

bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési 

kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 
1.évf 

után 

1.évf 2.évf össz 

e gy e gy  

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
11    11  
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11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11497-12  

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.   37  37  

10101-12  

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari alapismeretek 65  10  75  

Építőipari alapismeretek 

gyakorlatok 
 22   22  

10273-12 

Kőfaragó munkák 

Kőfaragási ismeretek 65  37  102  

Kőfaragó munkák 

gyakorlat 
 151  149 300  

10272-12 

Épületszobrász  

munkák 

Épületszobrász munkák 65  37  102  

Épületszobrász munkák 

gyakorlat 
 130  149 279  

10271-12 

Műkő- és sírkőkészítő 

munkák 

Műkő-és sírkőkészítő 

munkák 
65  28  93  

Műkő-és sírkőkészítő 

munkák gyakorlat 
 108  130 238  

Összesen:  271 411 158 429 1269 96 

  682 587   

 Szabadsáv  30  35   

  271 441 158 464 1334 1430 
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27. Kertész szakképesítés 

 
56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

(Hatályos: 2016.08.28-tól) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 622 02 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXXIV. Kertészet és parképítés 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%  

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 gyümölcstermesztési feladatokat ellátni, 

 szőlőtermesztési feladatokat ellátni, 

 zöldségtermesztési feladatokat ellátni, 

 eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani, 

 munkavédelmi előírásokat betartani, 

 dokumentációt használni, készíteni, 

 szervezési feladatokat ellátni, 

 piaci előkészítést végezni, 

 értékesítést végezni, 

 vállalkozást alapítani, működtetni, 

 tervet, kalkulációt készíteni. 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A kertész feladata szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldségnövények 

szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai 
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erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével 

kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és 

értékesítése. 

 A szakképesítés megszervezése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a 

vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló 

bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési 

kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1.évf 

után 
1.évf 2.évf össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 9    9  

11497-12  

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. 37    37  

10960-16  

Vállalkozási, 

kereskedelmi alapok 

Gazdálkodási alapismeretek   56  56  

Gazdálkodási 

alapgyakorlatok 
   56 56  

10961-16  

Kertészeti alapismeretek 

Növénytan 22    22  

Termesztési ismeretek 43    43  

Termesztési ismeretek 

gyakorlat 
 54   54  

Műszaki alapismeretek 44    44  

Műszaki alapismeretek 

gyakorlat 
 65   65  

10962-16  

Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói ismeretek 22    22  

11024-16 

Kerti munkák 

Kerti munkák 54    54  

Kerti munkák gyakorlat  65   65  

11025-16  

Kertészeti termesztés 

Gyümölcstermesztési alapok    74  74  

Gyümölcstermesztési alapok    139 139  
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gyakorlat 

Zöldségtermesztési alapok    74  74  

Zöldségtermesztési alapok 

gyakorlat 
   130 130  

Szőlőtermesztés 76  56  132  

Szőlőtermesztés gyakorlat  184   184  

Összesen:  307 368 260 325 1260 96 

  675 585   

 Szabadsáv  31  31   

  307 399 260 356 1322 1418 
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28. Kárpitos szakképesítés 

 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 542 05 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 11. Faipar 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XVIII. Faipar 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%  

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 tanulmányozni és végezni a kárpitozás módszereit  

 kárpitozást felépíteni  

 párnázatokat alakítani, készíteni  

 megfelelő kárpitozási technológiát választani  

 megfelelő gépet, szerszámot, anyagokat választani  

 bútorokat és szerkezeteket kárpitozni, díszíteni  

 korhű technológiát alkalmazni  

 elkészíteni a járművek belsejének és kiegészítőinek a kárpitozását  

 funkciónak megfelelő kárpitozást készíteni  

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 Kárpitozott bútorok, szerkezetek kialakítása, az igényeknek megfelelő párnázatok 

készítése hagyományos, korszerű technológiával és anyagokkal. Kárpitozott bútorok, 

termékek szakszerű javítása, járművek kárpitozása. 
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A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 
1.évf 

után 
1. évf. 2. évf. össz 

e gy e gy  

11500-12   

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
11    11  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11497-12  

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.   37  37  

10233-12  

Járműkárpitos 

tevékenységek 

Járműkárpitozási ismeretek   37  37  

Járművek kárpitozása 

gyakorlat 
 65  112 177  

10234-12  

Kárpitozás alapjai 

Kárpitos szakmai ismeretek 130  56  186  

Gyártástechnológiai 

alapismeretek gyakorlat 
 151  93 244  

10235-12  

Kárpitozott termékek 

készítése, felújítása 

Kárpitozástechnológia 86  56  142  

Kárpitozott termékek 

készítése, javítása gyakorlat 
 238  186 424  

 Szabadsáv 23 53 6 59 141  

Összesen:  250 507 201 450  96 

  757 651 1408 1504 
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29. Gazda szakképesítés 

 
56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet a földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

(Hatályos: 2016.08.28-tól) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 32 621 01 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXXIII. Mezőgazdaság 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40 %  

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%  

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség  
 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 talaj-előkészítést, vetést végezni, 

 a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, 

 növényápolást végezni, 

 élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni, 

 takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni, 

 gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni, 

 tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, 

 állatot takarmányozni, 

 állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani, 

 állatot szaporítani, 

 gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, 

 környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni, 

 kereskedelmi tevékenységet végezni, 

 vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, 

 önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni, 

 alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni. 
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A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák 

végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói 

tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, 

aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő 

technológiákkal képes elvégezni 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E 

kategória, vagy B kategória). 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

  

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 
1.évf 

után 
1. évf. 2. évf. össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 9    9  

11497-12  

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. 37    37  

10997-16  

Állattartás 

Állattartás 1. 54  19  73  

Állattartás 2.   56  56  

Állattartási gyakorlatok  86  93 179  

10998-16 

Növénytermesztés 

Általános növénytermesztés 43    43  

Részletes növénytermesztés   56  56  

Általános növénytermesztési 

gyakorlat 
 86   86  

Részletes növénytermesztési 

gyakorlat 
   112 112  

10999-16  Zöldség kertészet 54    54  
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Kertészeti alapok Gyümölcs kertészet   56  56  

Zöldség kertészeti gyakorlat  54  37 91  

Gyümölcs kertészeti 

gyakorlat 
 43  46 89  

11000-16  

Mezőgazdasági géptan 

Műszaki ismeretek 43  19  62  

Műszaki ismeretek 

gyakorlat 
 65  37 102  

11001-16  

Agrárkereskedelem, 

vállalkozás és ügyvitel 

Gazdálkodási ismeretek 43  19  62  

Gazdálkodási ismeretek 

gyakorlata 
 43  19 62  

11002-12  

Gazda kiegészítő 

tevékenységei 

Kiegészítő tevékenységek 11  19  30  

Összesen:  294 377 244 344 1259 96 

  671 588   

 Szabadsáv 7      

  301 377 244 344 1266 1362 
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30.  Női szabó szakképesítés 

 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 542 06 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 10. Könnyűipar 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XVII. Könnyűipar 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%  

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A képzés célja: 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 értelmezni a műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat 

 kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruha 

gyártók specifikációi és igényei szerint 

 méreteket és mérettáblázatokat értelmezni 

 alapszabásmintát készíteni 

 alapszabásmintát modellezni 

 ruhaipari gyártáselőkészítő programokat alkalmazni 

 szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni 

 textiltermék ragasztási műveleteket végezni 

 vasaló berendezéseket üzemeltetni 

 ruhaipari gépeket üzemeltetni 

 kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani 

 befejező munkálatokat elvégezni 

 a megrendelők egyéni igényei szerint női ruházati termékeket készíteni, átalakítani, 

javítani, tanácsokat adni 
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A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A női szabó műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes női ruházati 

termékeket gyárt, egyéb termékeket készít: ágynemű, függöny, lakástextíliák, ruházati 

termékeket átalakít, javít. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1.évf 

után 
1. évf. 2. évf. össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 10    10  

11497-12  

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. 38    38  

10113-16  

Ruhaipari 

anyagvizsgálatok 

Ruhaipari anyag- és 

áruismeret 
11  19  30  

Anyagvizsgálatok gyakorlat  11  19 30  

10114-16  

 Ruhaipari 

gyártmánytervezés 

Ruhaipari gyártás-

előkészítés  
22  19  41  

Szakrajz 22  19  41  

Szakrajz gyakorlat  22  19 41  

Számítógépes ruhaipari 

gyártás-előkészítés gyakorlat 
 11  19 30  

 

10115-16 

Textiltermékek 

összeállítása 

Textiltermékek szabásminta 

készítése 
22    22  

Ruhaipari gépek 

üzemeltetése 
11  9  20  

Textiltermékek 22    22  
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gyártástechnológiája 

Textiltermékek készítése 

gyakorlat 
 76   76  

10118-16  

Lakástextíliák 

készítése 

Lakástextíliák 

gyártástechnológiája 
22    22  

Lakástextíliák készítése, 

javítása gyakorlat 
 65   65  

10120-16 

Női ruhák készítése és 

értékesítése 

Női ruhák szerkesztése, 

modellezése 
22  37  59  

Női ruhakészítés gyártás-

technológiája 
43  47  90  

Női ruhák értékesítése 11  9  20  

Női ruhák szerkesztése, 

modellezése gyakorlat 
 43  37 80  

Női ruhák készítése 

gyakorlat 
 190  339 529  

10500-16  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
11    11  

Összesen:  267 418 159 433 1277 96 

  685 592   

 Szabadsáv  22  25   

  267 440 159 458 1324 1420 
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31. Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó szakképesítés  

 

25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2017.09.01-től) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 543 06 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 12. Nyomdaipar 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XIX. Nyomdaipar 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%  

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 munkafolyamatot előkészíteni 

 a munka megkezdése előtt ellenőrizni a gépek műszaki állapotát 

 betartani a munkavédelmi, technológiai és érintésvédelmi szabályokat 

 ellenőrizni a szükséges anyagok minőségét (szálirány, nedvességtartalom, 

festékszáradás stb.) 

 kiszámítani és ellenőrizni a szükséges anyagok mennyiségét 

 alkalmazni a kézi könyvkötés műveleteit 

 szakszerűen használni a szükséges kötészeti anyagokat 

 üzemeltetni a könyvkötő eszközöket, gépeket, gépsorokat 

 a használt, hibás könyvet kijavítani vagy újrakötni 

 üzleti könyveket, éves beszámolókat készíteni 

 fényképet, plakátot kasírozni 

 díszdobozokat készíteni 

 beállítani, üzemeltetni és karbantartani a könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 

gépeket, berendezéseket 

 elvégezni a szükséges szabályozási feladatokat 

 laboratóriumi eszközöket kezelni, üzemeltetni 
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 folyamatosan ellenőrizni a minőséget 

 betartani a tűzvédelmi ergonómiai előírásokat 

 betartani a minőségbiztosítási előírásokat 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó feladata, hogy nyomtatott ívekből 

készterméket állít elő – a munkatáska leírása alapján – a megrendelő igényei szerint. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1.évf 

után 
1. évf. 2. évf. össz 

e gy e gy  

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
11    11 

 

11499-12  

Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás II. 
  9  9 

11497-12  

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I. 
  37  37 

10236-12  

Gyártás-előkészítés, 

minőségügy 

Gyártás-előkészítés 65    65 

Gyártás-előkészítés 

gyakorlata 
 43   43 

10238-12  

Munkajog, 

munkabiztonság 

Jogi alapismeretek 22    22 

Munkavédelem 11    11 

10237-12  

Kézi könyvkötés 

Kézi könyvkötés 54    54 

Kézi könyvkötés gyakorlata  173   173 

10239-12  Könyvgyártás 22  37  59 
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Nagyüzemi 

könyvgyártás 
Könyvgyártás gyakorlata  108  112 220 

10240-12  

Nagyüzemi 

könyvgyártás gépei 

Könyvkötészeti gépek 22  37  59 

Könyvkötészeti gépek 

gyakorlata 
 151  149 300 

10241-12  

Nyomtatvány-

feldolgozás 

Nyomtatvány-feldolgozás   56  56 

Nyomtatvány-feldolgozás 

gyakorlata 
   149 149 

Összesen:  207 475 176 410 1268 96 

  682 586   

 Szabadsáv 18  19    

  225 475 195 410 1305 1401 
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32. Irodai titkár szakképesítés 

 
8/2017. (V. 17.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

módosításáról 

(Hatályos: 2017.05.18-tól) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel  

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXV. Ügyvitel 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%  

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

 

A képzés célja: 
 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas 

vakírás technikájával); 

 külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb 

dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;  

 gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni; 

 táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni; 

 iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő 

rendszerben);  

 számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni; 

 vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos 

nyilvántartásokat, iratokat; 

 ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat; 

 ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat; 

 ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani; 

 irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, 
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használni; 

 feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni; 

 megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, 

partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven; 

 ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven; 

 projektfeladatokban részt venni; 

 nyilvántartásokat vezetni; 

 leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven; 

 jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni; 

 gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni; 

 szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy 

idegen nyelven. 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 

 Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, 

jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás 

birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű 

szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. 

Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető 

döntéshozó, irányító munkáját. 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1/13 
után 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37  
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10066-16  

Gazdálkodási 

alapfeladatok 

Gazdasági és vállalkozási 

ismeretek 
86  19  105  

Jogi ismeretek 22  28  50  

12082-16  

Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 

gyakorlat 
 151  56 207  

Irodai alkalmazások 

gyakorlata 
 43  37 80  

12083-16  

Gyorsírás 
Gyorsírás gyakorlata  130  74 204  

12084-16  

Üzleti kommunikáció  

és protokoll 

Kommunikáció a titkári 

munkában 
65  37  102  

10072-16  

Rendezvény- és 

programszervezés 

Rendezvény- és 

programszervezés 
43    43  

Rendezvény- és 

programszervezés 

gyakorlata 

   93 93  

12085-16  

Titkári ügyintézési 

gyakorlat 

Titkári ügyintézés 43  37  80  

Titkári ügyintézés 

gyakorlata 
 43  93 136  

11554-16  

Irodai szakmai idegen 

nyelv 

Irodai szakmai idegen 

nyelv 
43  56  99  

Szabadsáv  19 0 0 0 19  

Összesen:  321 367 223 353 1264 96 

  688 576 1360 
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33. Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés 

 
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelete a 

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

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

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XL Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 60 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40%  

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 termék vagy szolgáltatás rendelése, beszerzése, értékesítése lebonyolításában 

feladatokat ellátni, 

 tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban, 

 kezelni a reklamációs eseteket, 

 elvégezni a raktár adminisztrációjával és vezetésével kapcsolatos teendőket, 

 belföldi és nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos tevékenységet végezni, 

 fuvarozási, szállítmányozási és szállítmánybiztosítási szerződéseket előkészíteni, 

 árukárok kivizsgálásában, kárügyek intézésében közreműködni, 

 fuvar- és szállítmányozói okmányokat kiállítani, ellenőrizni, 

 kapcsolatot tartani hatóságokkal, szervezetekkel, partnerekkel, ügyfelekkel, 

 döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet, 

 a munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket, valamint ügyviteli 

szoftvereket kezelni, 

 különféle dokumentumokat elkészíteni és kitölteni számítógép használatával, 

 használni a munkájához szükséges internetes felületeket, 
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 idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban, és 

 megérteni és alkalmazni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket. 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, 

lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a 

szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban összehangolni, megtervezni és megszervezni 

az áru továbbítását a legoptimálisabb módon, a vezetői döntéseknek és iránymutatásoknak 

megfelelően. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra: 

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 

1/13 
után 

1/13 2/14 össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37  

10496-16  

Közlekedés-szállítási 

alapok 

Közlekedési alapfogalmak 65    65  

Közlekedés technikája 86    86  

Közlekedés üzemvitel 22    22  

Közlekedés üzemvitel 

gyakorlat 
 43   43  

10036-16  

A raktáros feladatai 

Raktározási folyamatok 86    86  

Raktározás gyakorlat  65   65  

11786-16  A raktározás szerepe és 43    43  
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Raktárvezető feladatai mutatószámai 

Raktárvezetés gyakorlat  43   43  

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció alapjai 65    65  

Üzleti kommunikáció 

gyakorlat 
 22   22  

10651-12  

Vezetési, jogi, gazdasági 

és marketing ismeretek 

Vezetési, jogi, gazdasági és 

marketing elméleti 

ismeretek 

43    43  

 
Marketing, vezetés, 

szervezés gyakorlat 
 43   43  

10501-16 

Szállítmányozási 

ügyintézői feladatok 

Általános szállítmányozási 

ismeretek 
  74  74  

Ágazati szállítmányozási 

ismeretek 
  130  130  

Szállítmányozási ismeretek 

gyakorlat 
   93 93  

10034-16  

Logisztikai ügyintézői 

feladatok 

Logisztika   130  130  

Logisztikai tervezés 

gyakorlat 
   103 103  

 Szabadsáv 15 29 0 0 44  

Összesen:  425 245 380 196  96 

  670 576 1246 1342 
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34. Informatikai rendszerüzemeltető szakképesítés 

 

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

(Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 06 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. informatika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XIII. Informatika 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%  

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 számítógépet kezelni, üzemeltetni;  

 irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, 

karbantartani és használni;  

 számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak 

elvégzésére;  

 munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására;  

 munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;  

 hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;  

 alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására;  

 kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;  

 LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;  

 LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására;  

 LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani;  

 kisebb otthoni, irodai (SOHO) és közepes méretű hálózatok hálózatfelügyeleti és 

hálózattervezési feladatait elvégezni;  
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 informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepíteni 

és konfigurálni;  

 munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást 

előkészíteni, végrehajtani;  

 kisebb projekteteket menedzselni;  

 adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis 

műveleteket végezni;  

 programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói és/vagy webes feladatokat 

megoldani;  

 webes kiszolgálói rendszert üzemeltetni;  

 vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;  

 VoIP rendszereket telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;  

 virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltetni, 

 felhőszolgáltatásokat tervezni, megrendelni, konfigurálni és üzemeltetni; 

 biztosítani a helyi hálózatról a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás lehetőségét. 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 Az Informatikai rendszergazda a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet 

informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett 

informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el.  

 Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei 

birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és 

működtetésében.  

 Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg 

megvalósításban a koordináló feladatok ellátása.  

 Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.  

 Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, 

szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt 

működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a 

szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.  

 Az Informatikai rendszerüzemeltető készségei megfelelnek az ágazati belépő és 

középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.  

 
 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 
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A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról 

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma 

1. évfolyam 2. évfolyam össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.   9  9 

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.   37  37 

10815-16 

Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok 43    43 

IT alapok gyakorlat  65   65 

11997-16 

Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I. 65    65 

Hálózatok I. gyakorlat  130   130 

11625-16 

Programozás és 

adatbázis-kezelés 

Programozás 86    86 

Programozás gyakorlat  194   194 

11999-16 

Informatikai szakmai 

angol nyelv 

IT szakmai angol nyelv 65    65 

12003-16 

Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II.   74  74 

Hálózatok II. gyakorlat    149 149 

IT hálózatbiztonság   28  28 

IT hálózatbiztonság 

gyakorlat 
   56 56 

12013-16 

Hálózati operációs 

rendszerek és 

felhőszolgáltatások 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 
  56  56 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 

gyakorlat 

   167 167 

Szabadsáv  33 0 11 0 44 

Összesen:  292 389 215 372 
1268 

  681 587 
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35. Kőműves szakképesítés 

 
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelete a 

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

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

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 14 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XVI. Építőipar 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 vagy 3 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%  

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát 

 betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét 

 betartani a tűz- és környezetvédelmi előírásokat 

 meghatározni a munkavégzéshez szükséges anyagok mennyiségét 

 falazási munkát végezni, falazati rendszereket alkalmazni 

 kézi és gépi vakolási munkát végezni 

 egyszerű falazó és vakoló állványt építeni, ellenőrizni, bontani 

 beton és vasbeton szerkezetet készíteni 

 elkészíteni egyszerű vasbeton szerkezet vasalását 

 hagyományos zsaluzatot készíteni, ellenőrizni és bontani,  

 korszerű zsaluzatot szerelni, ellenőrizni, bontani és karbantartani  

 talajpára, talajnedvesség elleni szigetelést készíteni 

 épületeket és épületrészeket hang- és hőhatás ellen szigetelni 

 térburkolatot készíteni 

 elhelyezni a nyílászárót 
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 bontási, átalakítási munkát végezni 

 munkavédelmi előírásokat betartva dolgozni 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

 A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, 

felújítása és bontása. 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra – 2 évfolyam esetén:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 
1.évf 

után 
1. évf 2. évf össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II. 11    11  

11497-12  

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. 43    43  

10101-12  

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari alapismeretek 65  9  74  

Építőipari alapismeretek 

gyakorlat 
 22   22  

10275-16 

Falazás, vakolás 

Falazás, vakolás 54  74  128  

Falazás, vakolás gyakorlat  130  149 279  

10274-16 

Beton és vasbeton 

szerkezetek 

Beton és vasbeton 

szerkezetek 
43  56  99  

Beton és vasbeton 

szerkezetek gyakorlat 
 130  149 279  

10277-16 

Szigetelések 

Szigetelés 43    43  

Szigetelés gyakorlat  76   76  

11725-16  

Térburkolás 

Térburkolás 22    22  

Térburkolás gyakorlat  43   43  

11726-16  

Kiegészítő kőműves 

Kiegészítő kőműves 

feladatok 
  56  56  
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feladatok Kiegészítő kőműves 

gyakorlat 
   93 93  

 Szabadsáv 0 76 0 65 141  

   41  41   

Összesen:  281 518 195 497  96 

  799 692 1491 1587 
 

 

A szakképesítés heti óraterve esti rendszerű oktatásra – 3 évfolyam esetén:  

 

 

 Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

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

elm. gyak. ögy elm. gyak. ögy elm. gyak. 

11499-12  

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.   

84 

 
 

84 

0,3  

11497-12  

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.   

 
 1,2  

10101-12  

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari 

alapismeretek 
0,6  1,2  0,3  

Építőipari 

alapismeretek 

gyakorlat 

 0,6     

10275-16 

Falazás, vakolás 

Falazás, vakolás 1,5  1,5  0,6  

Falazás, vakolás 

gyakorlat 
 3,6  3  3 

10274-16 

Beton és vasbeton 

szerkezetek 

Beton és vasbeton 

szerkezetek 
0,6  1,2  0,6  

Beton és vasbeton 

szerkezetek 

gyakorlat 

 1,8  1,8  3 

10277-16 

Szigetelések 

Szigetelés   1,2    

Szigetelés gyakorlat    2,1   

11725-16  

Térburkolás 

Térburkolás   0,6    

Térburkolás 

gyakorlat 
   1,2   

11726-16  

Kiegészítő kőműves 

Kiegészítő 

kőműves feladatok 
    1,8  
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feladatok Kiegészítő 

kőműves gyakorlat 
     3 

Összes óra 2,7 6 5,7 8,1 4,8 9 

Összes szakképzési óra 8,7  13,8  13,8 

Közismereti tantárgyak    

Magyar-kommunikáció-nyelvtan 1 0,5  

Matematika 1 0,5  

Idegen nyelv 1 1 1 

Társadalomismeret 1 0,5  

Természetismeret 2   

Osztályközösség-építés 1 0,5 0,5 

Összes közismereti óraszám 7 3 1,5 

A képzés teljes heti óraszáma: 15,7 óra 16,8 óra 15,3 óra 
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35. Burkoló szakképesítés 
 

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelete a 

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

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

(Hatályos: 2018.09.01-től) 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 13 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XVI. Építőipar 

 

A szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%  

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

A képzés célja: 

 

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes legyen: 

 

 alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti 

terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni 

 a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka 

technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget 

 alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, 

berendezéseket és mérőeszközöket 

 a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat 

elhelyezésére 

 vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, 

mozaik burkolatot készíteni 

 speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek) 

 falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni 

 térburkolatokat készteni 

 a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani 

 szükséges munkaállványt építeni és bontani 

 a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni 
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  munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő 

tevékenységeket elvégezni 

 munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, 

ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, 

felhasználását 

 gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról 

 gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű 

elhelyezéséről 

 átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, 

díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat 

burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont. 

 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak 

szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga 

teljesítésével. 

 

 

 

A szakképesítés óraterve esti rendszerű oktatásra:  

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

 (Hatályos: 2016.09.01-től) 

 

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

A képzés óraszáma ögy 
1.évf 

után 
1. évf 2. évf össz 

e gy e gy  

11499-12  

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II. 11    11  

11497-12  

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I. 43    43  

10101-12  

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari alapismeretek 65  9  74  

Építőipari alapismeretek 

gyakorlat 
 22   22  

11855-16 Burkolás 

előkészítés 

Burkolás előkészítés 43  56  99  

Burkolás előkészítés 

gyakorlat 
 43  37 80  

11856-16  Hidegburkolás 22  74  96  
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Hidegburkolás Hidegburkolás gyakorlat  151  167 318  

11857-16  

Speciális burkolás 

Speciális burkolás 43  37  80  

Speciális burkolás 

gyakorlat 
 151  149 300  

11725-16  

Térburkolás 

Térburkolás 22    22  

Térburkolás gyakorlat  65  56 121  

 Szabadsáv 23 53 3 62 141  

Összesen:  272 485 179 471  96 

  757 650 1407 1503 
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Legitimáció 

 

Elfogadta a Nevelőtestület 2019. augusztus 22-én 

 

ph. 

 ____________________  

aláírás 

Jóváhagyta 2019. augusztus 22-én 

 

ph. 

 ____________________  
igazgató 

 

A szülői szervezet véleményezési jogát gyakorolta. 

Dunaújváros, 2019. augusztus 22-én 

 ____________________  

aláírás 

 

A pedagógiai program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a 

fenntartóra többletkötelezettség nem hárul, a fenntartó egyetértése 

nem szükséges. 

A fenntartó az intézmény pedagógiai programját ellenőrizte. 

 

 

Dunaújváros, 2019. augusztus 22-én 

 

ph. 

 ____________________  

fenntartó képviselője 

 

 

A pedagógiai program hatályba lép: 2019. szeptember 1-jén. 
 


