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„A szabály semmit sem ér, ha elhatározásszerűen viseled,  

ha komoran és konokul csörömpöl rajtad;  

a szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik és  

finoman, hajlékonyan támogat.” 

(Weöres Sándor) 

 

 

 

 

I. A házirend célja 
 

A Házirend célja meghatározni a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, a nevelési- 

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet közoktatásról szóló, továbbá és a vonatkozó jogszabályok alapján a tanulói 

jogok és kötelezettségek gyakorlásának módját, az iskolai munkarendet, az intézményhasználat rendjét, 

továbbá biztosítani a zavartalan pedagógiai munkát. 

 

II. A házirend hatálya 
 

A házirend hatálya kiterjed az iskola minden tanulójára, munkavállalójára valamint az iskola területén 

tartózkodó személyekre. A házirend az irányadó minden esetben, amikor a tanuló az iskola felügyelete 

alatt áll (iskolán kívüli órák, foglalkozások, színház, mozi, osztálykirándulás, iskolai tábor, szalagavató 

bál stb.). 

 

III. A házirend nyilvánossága 
 
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek hozzáférhetővé kell tenni. A házirend egy 

példányát el kell helyezni az igazgatói titkárságon, és a tanári szobában, a könyvtárban, továbbá át kell 

adni minden osztályfőnöknek. Ez történhet e-hordozón vagy papíron. 

 

A házirend módosításáról a tanulókat hirdetmény útján, a szülőket pedig a szülői értekezleten kell 

tájékoztatni. Minden tanév első osztályfőnöki óráin az osztályfőnökök kötelessége feldolgozni 

tanítványaikkal a házirend szövegét. 

 

IV. Jogszabályi háttér 
  

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról  

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  

 4/2002. (II. 26.) OM-rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól 

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról  

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügy ellátásáról, 

 32/2012. (X.8) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 az intézmény pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata 
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V. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 
 

Felvétel, átvétel feltételei, követelményei, eljárási rendje 

 

1. A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. 

2. Az iskolába történő felvétel a létszámhatárok figyelembevételével mindig az adott évben kiadott 

beiskolázási tájékoztató alapján történik. A tanulók felvételi eljárásának rendjét a mindenkori hatályos 

jogszabályok határozzák meg. 

3. Az iskola a felvételi követelményeket a tanév rendjében meghatározott időben köteles nyilvánosságra 

hozni. 

4. Más iskolából történő átvételhez – ha szükséges - a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie. 

 

Osztályba (csoportba) sorolás szempontjai 

 

1. A tanuló a felvételi eljárás döntése alapján kerül a megadott osztályba.  

2. Az egyéb csoportbontások esetében a szaktanárok a létszámadatok és az órarend figyelembe vételével 

döntenek a csoportba sorolásról. 

 

Felvétel, átvétel elutasításának eljárásrendje 

 

1. A helyhiány miatt elutasított tanulókat írásban értesítjük. Az elutasítás ellen a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően az elutasított a fenntartóhoz írásban fellebbezhet. 

2. A gimnázium, a szakgimnázium 9. évfolyamára, illetve a szakképzés 1/9. évfolyamára az általános iskola 

felső tagozatán szerzett osztályzatokkal lehet felvételt nyerni. Az intézmény tanulmányi területenként határozza 

meg és hozza nyilvánosságra a felvételi tájékoztatóban, hogy az átlagszámítás során mely tantárgyak eredményét 

veszi figyelembe.  
3. A szakiskolát végzettek középiskolájába azok a tanulók iratkozhatnak be, akik szakmai 

bizonyítvánnyal rendelkeznek és megfeleltek az iskola felvételi tájékoztatójában közzétett 

feltételeknek. 

4. A szakképző évfolyamra a belépés feltétele az adott szakképesítés szakmai és vizsga-

követelményeiben meghatározott iskolai előképzettség és szükség szerint egészségügyi alkalmasság, 

pályaalkalmasság. A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint az egyes szakképesítésekre 

vonatkozóan az iskolák által közzétett szempontok alapján történik. A szakmai gyakorlati oktatás 

biztosítására vonatkozóan a szakképzési törvény előírásainak figyelembevételével kerül sor. 

5. Más intézményből történő átvételről az igazgató dönt az átvételt kérő tanuló tanulmányi eredménye és 

magatartása alapján. Az átvétel történhet tantárgyi különbözeti vizsgával vagy évfolyamismétléssel. 

Szakképző évfolyam esetén az átvétel az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye, 

valamint a szakmai programban foglaltak alapján történhet. 

6. Intézményünkben tanulói jogviszonnyal felnőttek is rendelkezhetnek a hatályos törvényi 

rendelkezések alapján a felnőttoktatás keretében. A felnőttoktatás az érettségi vizsgára történő 

felkészülést, vagy szakképesítés megszerzését biztosítja nappali, esti munkarend szerinti oktatás 

formájában. 

 

A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje 

 

Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya: 

 törvényes képviselő írásbeli kérelmére, ha a tanköteles tanulót másik intézmény átvette az átvétel 

napján 

 a nem tanköteles tanuló írásbeli kérelmére a kérelem tudomásulvételének napján 

 a tanulmányi idő befejezését követően  

 fizetési hátralék miatt - a tanköteles tanuló kivételével 

 ha igazolatlan mulasztásainak száma eléri a jogszabályban meghatározottat - a tanköteles tanuló 

kivételével  

 

Megszüntetés fegyelmi eljárással  

 

A nem tanköteles tanuló ellen a törvényi szabályok betartásával lefolytatott fegyelmi eljárás végén, a 

tantestület ilyen értelmű döntésével – a határozat jogerőre emelkedésének napján – a tanuló tanulói 

jogviszonya megszűnik. 
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Vendégtanulói jogviszony  

 

1. Vendégtanulói jogviszony létesítésére az alábbi esetekben jogosult a tanuló:  

 olyan tantárgyat szeretne tanulni, amelyet saját iskolájában nem tanítanak,  

 olyan tantárgyból szeretne érettségi vizsgát tenni, amelyből saját iskolájában érettségi vizsgát 

nem szerveznek,  

 olyan tantárgyból szeretne emelt szintű érettségi vizsgát tenni, amelyből saját iskolájában nem 

biztosított a felkészülés.  

2. Vendégtanulói jogviszonyt írásbeli kérvény alapján lehet létesíteni, melyet a tanuló a saját iskolájában 

ad le. Az érintett iskolák igazgatói írásbeli megállapodást kötnek a vendégtanulói jogviszony 

létesítéséről, a tanuló felkészítő foglalkozásokon való részvételének módjáról és az osztályozó vizsgák 

és érettségi vizsgák lebonyolításának, megszervezésének módjáról. 

 

VI. A tanulók jogai 
 

1. A tanuló alapvető joga a tájékoztatáshoz való jog, melyet írásban és szóban is gyakorolhat. 

2. A tanulók joga, hogy diákönkormányzatot hozzanak létre, létrehozását, célját előzetesen az 

igazgatóval egyeztetni kell. 

3. Választhat és választható különböző szintű diákképviseleti szervekbe. 

4. A tanulónak - ha a törvények másképp nem rendelkeznek - joga van részt venni az iskolai 

sportkörök, valamint az iskolán kívüli társadalmi szervezetek munkájában. A tanuló a 

versenykiírásnak megfelelően részt vehet a tanulmányi versenyeken.   

5. A tanuló joga, hogy egyénileg vagy szervezett formában, senki emberi méltóságát meg nem sértve 

véleményt mondjon a nevelő és oktató pedagógus munkájáról. Személyét és tanulmányait érintő 

ügyekben kérdést intézhet az iskola vezetőihez, e kérdésekben tájékoztatást kapjon, és javaslatot 

tegyen. A megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon. 

6. Az iskola bármelyik tanulója az intézménnyel kapcsolatos panaszát, ötletét, javaslatát az iskolai 

„ötlet- és panaszládába” név nélkül is bedobhatja. 

7. A tanuló joga, hogy az iskola adottságai szerint részesüljön az életkorának megfelelő nevelésben és 

oktatásban.   

8. A tanuló joga, hogy szociális helyzete alapján különböző kedvezményekben, támogatásokban 

részesüljön, melyek igénylésének szabályait az igazgató teszi közzé. 

9. A tanulónak joga van a tanuláshoz, felzárkózáshoz segítséget kérni és kapni 

10. Jogosult, hogy kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájáért jutalomban részesüljön. 

11. Jogosult problémáival az ifjúságvédelmi felelőshöz fordulni. 

12. A tanuló joga, hogy a számára okozott kárt a kár okozója megtérítse.  

13. Jogosult kollégiumi elhelyezést igényelni. 

14. A tanuló joga, hogy vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban 

részesüljön.  

15. A tanulót megilleti személyiségi jogainak tiszteletben tartása: a magántitokhoz és a levéltitokhoz 

való jog, a jó hírnévhez való jog, emberi méltóságának védelme. Ennek megfelelően adatot csak a 

törvényben meghatározott személyeknek és szervezeteknek adhat ki az intézmény, egyéb esetben 

kérni kell a tanuló, kiskorú tanuló szülője beleegyezését.  
16. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben kell tartani; védelmet kell biztosítani számára 

bármilyen fizikai vagy lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, 

kegyetlen vagy megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak, illetőleg a magánéletébe - családi élet, 

lakás, levelezés stb. - történő törvénytelen beavatkozásnak. 

17. A diákoknak joguk van ahhoz, hogy másnak szánt személyes küldeményeiket, üzeneteiket, leveleiket 

illetéktelen személy ne olvassa el, azok tartalmát senki előtt ne tárja fel. Az órán levelező diáktól - ha 

az zavarja az órát - a levelet el lehet és el kell venni, de semmilyen körülmények között nem lehet el- 

vagy felolvasni.  

18. A diák joga, hogy személyes kapcsolatait, ameddig mások jogait vagy jogszabályt, közízlést nem 

sértenek, ne korlátozzák. 

19. A tanuló joga, hogy az iskola egész pedagógiai programja keretében tárgyilagos oktatásban 

részesüljön, és elfogulatlan tájékoztatást kapjon a tanulót érintő kérdésekről, valamint a 

joggyakorláshoz és a tanulmányok folytatásához szükséges összes tudnivalóról. Az iskolára 

vonatkozó belső szabályzatok értelmezéséhez segítséget szaktanárától, illetve osztályfőnökétől 

kaphat.   

20. A tanuló joga, hogy a szabályozások szerint igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló 

eszközöket és létesítményeket.  
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21. A tanuló - kérelmére a jogszabályokban meghatározott eljárások szerint - független vizsgabizottság 

előtt adhat számot tudásáról.   

22. A tanuló kérheti - a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott módon - átvételét másik oktatási 

intézménybe.   

23. A tanuló joga, hogy a szóbeli felelete értékeléséről és osztályzatáról az adott órán tudomást 

szerezzen; dolgozatait, annak megírásától számított 8 munkanapon belül értékelve és osztályozva 

betekintésre megkapja. A dolgozatok értékelésénél nem sérülhetnek a tanuló személyiségi jogai.  

24. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátáshoz való jog. Egészségügyi probléma esetén egy héten 

egyszer az iskolaorvoshoz és a védőnőhöz lehet fordulni (rendelési időben). A rendelési idő a portán 

kifüggesztve megtalálható. Az iskolaorvos (védőnő) az időpont megjelölésével, aláírásával igazolja, 

hogy a diák meddig tartózkodott a rendelőben. 

25. A tanulók további jogait a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény vonatkozó szakaszai 

határozzák meg. 

 

VII. A tanuló kötelezettségei 
 

1. A tanuló kötelezettsége, hogy megismerje és betartsa a házirend szabályait. 

2. A tanuló a diákigazolványát, ellenőrzőjét köteles minden nap magával hozni és azt kérésre a 

pedagógusoknak átadni vagy felmutatni. 

3. Iskolánk Örökös Ökoiskola. Ezért különösen köteles betartani a közösségi együttélés szabályait, 

ügyelni az energiatakarékosságra, a szelektív hulladékgyűjtésre, ügyelni az iskola rendjére, ne 

szemeteljen, szokásaival segítse a fenntartható fejlődés elvét, és tanúsítson környezettudatos 

magatartást.  

4. A tanuló kötelessége az iskolai élet szabályozott rendjének megtartása, tartózkodás a kulturálatlan, 

trágár kifejezésektől, a tisztelettudó beszédstílust használata a felnőttekkel és diáktársaival egyaránt. 

5. A tanuló viselkedése, szóhasználata legyen kulturált, udvarias. Magatartásában jusson kifejezésre a 

mások iránti tisztelet, viselkedésével ne zavarja környezetét. Ápoltan, tisztán jelenjen meg az 

iskolában. 

6. Az intézmény nem lehet a magánélet körébe tartozó megnyilvánulásoknak a helye. Minden 

tanulónak kötelessége a munkahelyekre vonatkozó illemszabályokat, viselkedési normákat 

betartani, a magánéletét pedig az iskola falain kívül élni. 

7. Köteles az iskolai elvárásoknak megfelelően öltözni, nevezetesen ünnepélyeken kötelező az 

ünnepélyes viselet (fehér ing/blúz, sötét szövetnadrág/szoknya, sötét cipő). Nem engedélyezett 

térdközépnél rövidebb nadrágban, vagy ízléstelenül rövid szoknyában, teljesen újatlan felsőben, 

haspólóban megjelenni az iskolában. 

8. Az ékszer (karóra, gyűrű, nyaklánc, lógó fülbevaló stb.) viselése a tanuló személyes ügye, de azt 

testnevelés vagy más gyakorlati jellegű órán köteles levenni. Ezeket, továbbá jelentős mennyiségű 

készpénzt, mobiltelefont és más műszaki/elektronikai eszközt csak saját felelősségére hagyhat az 

öltözőben, vagy őrzésüket a testnevelőtanár segítségével oldja meg. Ha a tanuló ezt elmulasztja, az 

elveszett értékekért az iskola felelősséget nem vállal, ezek megtérítése az iskolát nem terheli. 

9. A tanulók számára nyitott a WIFI hálózat, de azt csak és kizárólag tanórán kívül vehetik igénybe, 

illetve ha a tanítási órán vagy tanítási órán kívüli foglalkozáson szükséges a tanulmányi munkához. 

A hálózat használatához a tanuló a saját tulajdonát képező laptopra, telefonra stb.-re az iskola szűrést 

alkalmaz és egyedi IP címeket rendel, melyek alapján a központi szerver a használat idejét és a 

látogatott web-oldalakat naplózza. Ezek alapján a felhasználó és az általa látogatott oldalak 

beazonosíthatóak a hálózatra való belépéskor az engedély nélküli használat következményeit a 

felhasználónak vállalnia kell. Dolgozatíráskor, bármilyen típusú számonkéréskor, érettségi vizsgán 

az iskola WIFI hálózatának használata szigorúan tilos. Ugyancsak tilos a jó ízlést sértő web-oldalak 

használata. Az előírás megszegője ellen az iskola a Házirend Tanulók kötelezettségei – és az 

Érettségi vizsgaszabályozására vonatkozó 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet alapján eljárást 

indíthat. A fenti szabályozás tudomásulvételének igazolásául a diák nyilatkozatot ír alá. 
10. A tanuló köteles az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai és diáktársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartani.  Tanulótársai tanuláshoz való jogát nem korlátozhatja, köteles tanórai 

felszerelését naponta az iskolába magával hozni; az egyes tantárgyakból kapott érdemjegyeit az 

ellenőrző könyvébe beírni és azokat az egyéb beírásokkal együtt szülőjével (gondviselőjével) 

aláíratni, és az osztályfőnöki órán az osztályfőnökének bemutatni. 

11. Köteles az első osztályfőnöki órán ismertetett munka- és tűz- és balesetvédelmi szabályokat, kiürítési 

tervet kérésre gyakorolni, betartani, alkalmazni. 

12. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 
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13. Azonnal jelentse az intézmény valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat 

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (természeti 

katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést stb.), balesetet észlel vagy rosszul érzi magát, 

esetleg megsérült. 

14. Nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt, dohányárut, szeszesitalt és 

tudatmódosító anyagot, kábítószert. 

15. Az iskola épületében és annak 5 méteres körzetében, a tanórákon kívüli, a pedagógiai programban 

megfogalmazott programokon szeszesitalt, kábító- és tudatmódosító szert használni, fogyasztani, 

vízipipázni és dohányozni szigorúan tilos. Ezen szabály megszegése igazgatói büntetést, ismételt 

esetben fegyelmi eljárást von maga után. 

16. Köteles a talált tárgyakat az iskola irodájában leadni. 

17. Minden tanuló köteles betartani, hogy az intézményben kereskedelmi tevékenységet egymás között 

nem folytathatnak (nem cserélhetnek, nem adhatnak el és társaiktól nem vehetnek semmit).  

18. A pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének a tanuló tegyen eleget, készüljön fel 

a tanítási órákra, házi feladatait készítse el. 

19. Minden tanuló köteles a szaktanára által javasolt tanulmányi, sport és egyéb versenyen, kulturális 

fórumon intézményünket képviselni, és legjobb tudásának megfelelően teljesíteni.  

20. A tanuló kötelessége, hogy rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének.   

21. A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon pontosan megjelenjen és részt vegyen a kötelező és az általa 

választott foglalkozásokon.  

22. A tanuló köteles az iskola pedagógia programjában rögzített formában és ütemezésben az érettségi 

vizsga megkezdésének feltételeként 50 óra közösségi szolgálatot teljesíteni.  

23. A tanuló köteles megőrizni, illetve előírásszerűen kezelni, használni a rábízott eszközöket, az iskola 

létesítményeit és felszereléseit.  Károkozás esetén a jogszabályokban meghatározott mértékben a 

tanuló, illetve szülője (gondviselője) a károkozás gondatlan vagy szándékos jellegétől függően 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

24. Tandíjfizetésre kötelezett tanulók, a tandíjat havi rendszerességgel kötelesek befizetni, minden 

tárgyhónapot követő 10-ig. Háromhavi tandíjelmaradás esetén a tanulói jogviszony automatikusan 

megszűnik. A tandíjfizetés rendjétől való eltérést az igazgató engedélyezhet egyedi kérelemre. 

25. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és 

szűrővizsgálatokon. 

26. A tanulók további kötelezettségeit a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény vonatkozó 

szakaszai határozzák meg. 

 

 

1. a) A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének 

igazolására vonatkozó előírások 
 
Az igazolt hiányzás. A tanulói hiányzás igazolása 

 

A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre.  

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását a 

házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végét követő 1 

évig köteles megőrizni.  

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 
 

a) a szülő (nagykorú diák esetén a tanuló) előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben 

meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 

 

Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (baleset, rendkívüli 

időjárás stb.). 
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A szülő a tanítási napról távolmaradást szülői igazolással utólag nem igazolhatja. A tanuló számára 

előzetes távolmaradási engedélyt a szülő (a szülővel egy háztartatásban élő nagykorú tanuló esetében a 

szülő és a tanuló, a szülővel nem egy háztartásban élő nagykorú tanuló esetében a tanuló) írásban kérhet, 

ami egy tanítási évben maximum 3 nap lehet. A tanévben további engedély megadásáról rendkívüli 

esetben az igazgató dönt. Ez utóbbi esetben a döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi 

előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. A hirtelen adódó 

távolmaradást (betegség, hatósági behívás stb.) köteles a tanuló vagy annak szülője az osztályfőnöknek – 

ha ő nem érhető gyorsan el, akkor az iskola titkárságán – bejelenteni. Az iskolából távozást a tanuló 

köteles bejelenteni sorrendjében vagy az osztályfőnöknek vagy a szaktanárnak vagy vezetőhelyettesnek 

vagy az iskolatitkárságnak. Bejelentés nélküli távozás igazolatlan mulasztásnak minősül, utólag nem 

igazolható. 

 

Ha a tanuló mulasztott, az órák anyagát és a házi feladatokat legkésőbb a hiányzást követő tanítási hét 

végéig pótolnia kell. 

 

A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében 

az osztályfőnök intézi, szükség esetén kezdeményezi a tankötelezettség megszegésére vonatkozó 

szabálysértési eljárást az iskolai ifjúságvédelmi felelőssel. 

A szülői, orvosi, hatósági és egyéb hivatalos igazolásokat az ellenőrző „Mulasztások igazolása” oldalán is 

vezetni kell az osztályfőnök és a szülő aláírásával hitelesítve. 

 

A szakközépiskolai tanulók gyakorlati munkahelyi megjelenését a munkahely a munkanaplóban igazolja, 

illetve a munkanapló szerint nyilvántartott hiányzásokat az osztályfőnök az osztálynaplóba hetenként 

bevezeti. A gyakorlati hiányzás esetén az orvos igazolását a gyakorlati munkahelyen is be kell mutatni. 

 

Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

 

Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – 1, országos versenyek előtt 2 tanítási napot 

fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt indokoltnak látja. Az igénybevétel módját és 

idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok 

számáról és dátumáról, valamint a verseny időtartamáról.  

 

Iskolai vagy városi versenyen részt vevő tanuló 2 órával, megyei versenyen részt vevő tanuló a szaktanára 

által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az 

osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről és a hiányzás pontos idejéről.  

 

Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának meghallgatása után – az 

igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el. 

 

A felsőoktatási intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb egy intézményben vehet 

részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök javaslata és a nevelési 

igazgatóhelyettes döntése alapján. A nyílt napos részvételt is rögzíteni kell a naplóban, és ezt a hiányzást 

is figyelembe kell venni az összesítésnél. 

 

A tanulói késések kezelési rendje 

 

Az iskolából rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az 

iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

 

A tanuló tanítási órai késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló hiányzását a pedagógus 

a naplóba bejegyzi. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás 

időtartamát, a késés egy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanítási óráról, 

köteles bemenni az órára. Nem számít igazolatlannak az a késés, melyet váratlan tömegközlekedési 

akadály okozott (baleset, hóakadály stb.). A buszpályaudvar, a MÁV késést tanúsító okiratával a késést 

igazolni kell. 

 

Az osztályfőnök hatásköre eldönteni egy-egy késésről, hogy azt beszámítja-e az igazolatlan késések közé, 

vagy pedig valamilyen egyedi eset miatt igazoltnak tekinti azt (egészségügyi ok, forgalmi akadály stb.). 
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Az igazolatlan mulasztás  
 
1. Igazolatlannak tekintendő a tanuló mulasztása, ha távolmaradását nem igazolja. 

 

2. Ha a tanuló nem kapott előzetesen engedélyt a távolmaradásra, mulasztását az iskolába jövetelének 

első napján, de legkésőbb 8 napon belül igazolnia kell. Ha ezt elmulasztja, hiányzását igazolatlannak 

kell minősíteni. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőssel közösen jár el.  

 

3. Az iskola értesíti a tanköteles tanuló szülőjét első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, 

továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. 

Az értesítésben az iskola felhívja a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az 

iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a 

gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét, valamint a 

tankötelezettségre vonatkozó törvény megszegése esetén a szabálysértési eljárást kezdeményez.  

 

4. Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, 

az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben 

foglaltakkal összhangban – értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyám-

hatóságot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szak-

szolgálatot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével - a 

gyermekjóléti szolgálatot. 

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával intézkedési tervet készít, 

amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az 

igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 

 

5. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és 

egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a 

gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb 

foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint 

illetékes gyámhatóságot. 

 

6. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges 

mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen tanköteles tanuló esetén harminc 

tanítási óra és egyéb foglalkozás. 

 

7. Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével - egy tanítási 

évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri 

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a kétszázötven 

tanítási órát, 

b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés 

megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, 

c) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 

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

végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

 

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

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

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

évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére 

meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, 

félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 
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9. A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül 

igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú 

tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás 

következményeire. A gyakorlati képzés esetén az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire a 

szakképzésről szóló törvény idevonatkozó rendelkezéseit is alkalmaznunk kell. A tanulói jogviszony 

megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, önálló jövedelemmel nem rendelkező és a szülővel 

közös háztartásban élő nagykorú tanuló esetén a szülőt is, kiskorú tanuló esetén a szülőt. 

 

10. Szakképzési törvény 39. §- alapján: 

“(3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és 

igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési 

idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az 

évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges. 

(4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és 

igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz 

százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). 

Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) 

öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles. 

(5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása 

nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja 

és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének 

kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítést illetően a szakképző iskola nevelő-

testülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét képező szakmai programban meghatározottak 

szerint dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati 

képzést folytató szervezet javaslatára. 

(6) Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az 

összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de 

a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy 

b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) 

öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta, 

és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb 

évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra 

lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola nevelőtestülete 

dönt.” 

 

 

Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése  

 
A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének előírásai 

szerint történik. 

 

tanköteles tanuló esetében: 

 

 1. igazolatlan óra után:   a szülő értesítése  

 10. igazolatlan óra után:   a szülő iktatott postai levélben történő értesítése 

 a 10. igazolatlan óra után:   a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése (a másodpéldányt az 

 irattárban kell őrizni) 

 20. igazolatlan óra után:   a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az irat- 

     tárban kell őrizni) 

 50. igazolatlan óra után:   a jegyző értesítése 

 

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következ-

ményeire.  

 

nem tanköteles kiskorú tanuló esetében: 

 

 1. igazolatlan óra után:   a szülő értesítése 

 10. igazolatlan óra után:   a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az irat- 

     tárban kell őrizni) 
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 20. igazolatlan óra után:   a szülő postai úton történő értesítése (a másodpéldányt az irat- 

     tárban kell őrizni) 

 30. igazolatlan óra után:   a tanulói jogviszony megszüntetése 
 

Az igazolatlan órák magatartási megítélést befolyásoló száma: 

 

A tanuló igazolatlan óráinak száma a következők szerint befolyásolják a tanuló magatartási jegyét (A 

magatartási jegy megítélését további tényezők is befolyásolják.): 

 

 példás:  0 -   2 

 jó:  3 -   8 

 változó: 9 - 15 

 rossz:            16 - 

 

A testnevelés szabályai 
 

1. Az iskolában a mindennapi testedzés lehetséges formái: 

- a kötelező tanórai foglalkozások,  

- a nem kötelező tanórai foglalkozások,  

- a tanórán kívüli foglalkozások,  

- az iskolai sportköri foglalkozások 

 

2. A mindennapi testedzést úgy kell megszervezni, hogy a tanulók részére biztosítva legyen naponta 

legalább negyvenöt perc időtartamban a testmozgás, sportolás lehetősége. Ha két testnevelési óra 

egymást követi (úszásóra stb.), szünet nélkül összevonhatók, a felszabadult időt tisztálkodásra, 

öltözetcserére kell fordítani. 

 

3. A heti két testnevelés óra kiváltásának törvényi rendelkezéseit a pedagógiai program tartalmazza.  

 
4. Az iskolai sportkörnek (ISK) tagja minden, az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló nappali 

tagozatos tanuló. 

 
5. Bármely egyesületben sportoló tanuló köteles az egyesület elnöke által kiállított igazolást aláírva, 

lepecsételve minden évben szeptember 15-ig leadni az osztályfőnöknek. Az így felmentett tanuló 

köteles edzésnaplót vezetni, azt edzővel aláíratni, és minden hónap első hetében bemutatni az őt tanító 

testnevelőnek. Ennek hiányában a tanuló igazolatlan órákat kap.  

 
6. Testnevelésórán sportfelszerelésben vehet részt a tanuló. A testnevelési órákra köteles a tanuló az előírt 

sportfelszerelését elhozni: fehér színű váltópólót, sötét színű váltónadrágot (hosszú vagy rövid szárú – 

időjárásnak megfelelően), sport váltócipőt hozni. Aki felszerelés nélkül jelenik meg – tanévenként 

legfeljebb öt alkalommal – következmények nélkül felmentést kaphat a tanórai munka alól. A 

felszerelés hiányáról a szülő szóbeli értesítést kap. Minden további felszereléshiány egyes érdemjegyet 

von maga után. Sportfoglalkozásokon tilos minden olyan testékszer viselése, amely baleset okozhat. 

Tilos továbbá olyan megjelenés, ami saját vagy mások testi épségét veszélyezteti (például hosszú 

köröm, durva ékszer). Aki nem tartja be e tilalmat, az általa okozott etikai és anyagi károkért 

felelősségre vonható. 

 
7. A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített 

vagy gyógytestnevelési órára kell beosztani. A gyógytestnevelési órákat az iskolában vagy a pedagógiai 

szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt közoktatási intézményben kell megszervezni.  

 
8. A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanuló a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakértői véleményében meghatározottak szerint vesz részt a testnevelési órákon vagy mozgásjavító 

foglalkozáson. Általános felmentést az iskolaorvos ad. A felmentések dokumentumát minden év 

szeptember 15-ig köteles a tanuló leadni, illetve az iskolaorvos által elvégzett vizsgálatok után listázva 

átadja az intézménynek. A szülő indokolt esetben (maximum havi 2 alkalommal) írásban, aláírásával 

igazolva kérheti, hogy gyermeke alkalmi felmentést kapjon a testnevelés alól.  

 
9. A testnevelés alól felmentett tanuló beosztható a testnevelési óra idejére más szakórán történő 

részvételre, amin együttműködésre köteles, magatartásával nem zavarhatja az órai munkát. 
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1. b) a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendel- 

kezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás 

vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 

 
Térítésmentesen és térítési díjjal igénybe vehető szolgáltatások 

 

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 

 

A pedagógiai szolgáltatások túlnyomó többsége magyar állampolgárok számára ingyenesen vehető 

igénybe. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokról a nemzeti köznevelési törvény rendelkezik. 

 

Térítési díj fizetése 

 

Intézményünkben térítési díjat kell fizetni minden olyan szolgáltatás igénybevételéért, aminek 

finanszírozását a fenntartó nem vállalta, de a tevékenységgel az intézmény helyi szükségleteket elégít ki. 

Az egyéb foglalkozások térítési díjának összege:  

- tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadának húsz százaléka.  

 

Térítési díj fizetésének és visszatérítésének módja: 

 A térítési díj mérséklését vagy elengedését írásban kell kérvényezni. A fenntartó határozata alapján 

az igazgató dönt a tanulmányi és szociális helyzettől függően a térítési díj részleges vagy teljes 

elengedéséről. 

 

Térítési díj fizetésének módjai: 

 Készpénzzel az iskolai pénztárba 

 

Térítési díj visszatérítése: 

 A következő esedékes térítési díj összegéből levonandó, így külön visszatérítés nem történik, 

 Készpénzben vagy visszautalással 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 

szerint: 

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 

34. § (1) f) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló 

vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga 

esetén a második vagy további javítóvizsga. 

(6) A 34. § (1) bekezdés f) pontja szerinti szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a 

vizsgáztatási díjak kereteiről szóló, szakképzésért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott 

vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy tanulóra jutó hányadának mértékével azonos. 

 

Az iskola által szervezett, térítési díjas szolgáltatások, programok: 

 ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) vizsga (Európai Számítógép-használói 

Jogosítvány megszerzéséhez szükséges regisztrációs díjat és vizsgadíjat a Neumann János 

Számítógép-tudományi Társaság határozza meg.) 

 színházi és mozielőadás  

 ifjúsági hangverseny 

 úszás, boksz, társastánc 

 osztálykirándulás 

 szalagavató 

 ballagás stb. 

 

Térítési díjas az elveszett, megrongálódott dokumentumok (ellenőrző, diákigazolvány stb.) pótlása. Az 

érettségi, a szakmai képesítő bizonyítvány, illetve a középiskolai bizonyítvány másodlatkiállításáért a 

mindenkori érvényes jogszabály szerinti összeget, illetéket kell leróni. A pótlást kérvényben kell kérni, 
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amiben fel kell tüntetni a tanuló jelenlegi és a tanulmányai alatt érvényben levő személyes adatait, a 

képzésre vonatkozó adatokat, a másodlat kérésének okát (elveszett, megrongálódott /ekkor az eredetit le 

kell adni/, névváltozás történt stb.).  

 

Az iskolai tanulók étkezése 

 

1. Minden tanuló számára a kollégium napi háromszori étkezést biztosít. A kollégista tanulón kívül az 

intézmény más tanulója is igénybe veheti ezeket az étkezéseket. 

 
2. A kollégium étkezésének folyamatát a kollégiumvezető határozza meg. Amennyiben diétás 

étkeztetésre van szükség (cukorbetegség, liszt- és tejérzékenység stb.), ezt az igényt az orvos 

igazolása alapján kell benyújtani. 
 

3. Az étkezés díját az iskola, kollégium tanulói és dolgozói havonta fizetik. Az étkezési térítési díjakat a 

gazdasági irodában az adott befizetési napokon (a tárgyhónapot megelőző hónapban 25-től a hónap 

utolsó napjáig) kell befizetni a gazdasági iroda ügyfélfogadási idejében. A díjak esetleges visszafizetése 

indokolt esetben, kérelem alapján történhet, közvetlenül az érintettnek (vagy szülőjének), illetve 

beszámítható a következő időszakra.  

 
4. Az étkezést távollét esetén előző nap 10 óráig vissza lehet mondani a gazdasági irodában. Az időben 

lemondott étkezési térítési díjat a következő hónapban kell realizálni. A nem időben lemondott étkezési 

térítési díjat a tanulónak meg kell térítenie. A lemondást személyesen vagy telefonon is lehet 

gyakorolni. 

 
5. Alanyi jogon étkezési támogatás jár, ha a szülő, gondviselő nyilatkozik annak jogosultságáról. A 

nyilatkozathoz csatolni kell a következő dokumentumokat: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, 

 tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermek esetén orvosi igazolás, 

 a három- vagy több gyermek után járó családi pótlék folyósításáról szóló munkáltatói igazolás 

vagy Magyar Államkincstártól kapott igazolás, 

 a testvérek iskolalátogatási igazolása 

 

6. Az iskolában működő iskolai sportkör az alapszabályában leírt célok megvalósítására éves tanulói 

hozzájárulást szed, amelynek az összege 500 Ft/tanév.  

 

A vizsgadíj 

 

A jogszabályban meghatározott esetekben a vizsgadíjat a vizsgára jelentkező tanuló fizeti. 

„54. § (1) A vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait, a vizsga jegyzőjét és a vizsgabizottság munkáját segítő 

szakértőt díjazás illeti meg, amely – függetlenül a vizsganapok számától – a vizsga teljes időtartamára szól (a 

továbbiakban: vizsgáztatási díj). 

(2) Az Szt. 2. § 46. pontjában meghatározott vizsgadíj magában foglalja a vizsgáztatási díjat, valamint a 

vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagjai, a vizsga jegyzője (a továbbiakban: vizsgáztató) utazási és szállás-

költségét is. 

 

A vizsgadíjat 

a) az iskolai rendszerű szakképzés esetén – az Szt. 29. § (1) bekezdés f) pontjában és (1a) bekezdésében 

meghatározott esetek kivételével – a vizsgázó, 

b) az iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgázó vagy a vizsgázóval az Fktv. szerinti felnőttképzési 

szerződést kötött képző intézmény fizeti.” 

 

c) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi és szakmai vizsga, illetve a tanulói 

jogviszony alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. 

 

A vizsgadíjat a vizsgára jelentkezésig kell befizetni. 

 

A tandíj  

 

A tandíj kötelezettségű szolgáltatásokat a nemzeti köznevelési törvény térítési díj fizetési és tandíjfizetési 

kötelezettségről szóló rendelkezései alapján a fenntartó határozza meg. 
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Tandíjat kell fizetni a következő szolgáltatásokért: 

 nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a harmadik vagy további szakképesítésre 

felkészüléskor, OKJ-szakmák esetén, 

 tizenegyedik évfolyamtól kezdődően a harmadik vagy további alkalommal az évfolyamismétléskor 

abban az esetben, ha arra azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem 

teljesítette 

 

Nem magyar állampolgár tandíjfizetése  
 

A nem magyar állampolgár akkor tanköteles Magyarországon, ha a magyar jogszabályok szerint a kis-

korú a szülőjével együtt tartózkodási engedéllyel rendelkezik és a szülője keresőtevékenységet folytat. A 

feltételek meglétét a tanuló oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. Az a nem magyar 

állampolgár, akinek egyik szülője sem rendelkezik három hónapot meghaladó tartózkodási engedéllyel és 

keresőtevékenységgel, az iskolai oktatásért tandíjat fizet. Nagykorú tanulóra is vonatkozik, hogy kereső-

tevékenységgel és tartózkodási engedéllyel kell rendelkezni. Amennyiben ez a két együttes feltétel nincs 

meg, tandíjat kell fizetni. A tandíjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások a magyar állampolgárokkal 

azonos feltételekkel vehetők igénybe. 

 

A tandíj fizetési kötelezettség mértéke: 

 Amennyiben lehetséges, a fenntartó engedélye alapján a tanulmányi eredménytől és a tanuló igazolt 

szociális helyzetétől függően a meghatározott összeg csökkenhet egyéni elbírálás alapján. A tandíj 

mértéke a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról továbbá a fenntartó hatályos rendeletei 

alapján van meghatározva. A szociális körülmények alapján adható kedvezmény iránti kérelmeket 

tanévenként az intézmény igazgatójának javaslatára a fenntartó bírálja el, az osztályfőnökökhöz 

történő leadását követően 15 napon belül, erről határozat formájában a tanuló értesítést kap. A 

kérelemhez csatolni kell a tanulóval egy háztartásban élők jövedelemigazolását. A kedvezmény 

iránti kérelmeket a fenntartó által megjelölt időpontban lehet benyújtani. 

 

A tandíj összege: 

- tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadának húsz százaléka, ha a tanuló 18 év alatti  

- tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadának negyven százaléka, ha a tanuló 18 év feletti.  

 

Tandíj fizetésének és visszatérítésének módja: 

 A tandíjat a tanuló a határozat átvételét követően köteles megfizetni 

 A befizetés az iskolai pénztárban történik a határozatban foglaltak alapján, számla ellenében. 

 Az a tanuló, aki a tandíjat a határozat kézhezvételétől számított, és e rendelkezésben foglaltak 

alapján a meghatározott időpontig nem fizeti be egyszeri felszólítást követően 15 napon belül, a 

tanulói jogviszonyát az intézmény egyoldalúan megszünteti. 

 Hosszan tartó betegség vagy baleset, illetve egyéb távolmaradás esetén köteles halasztási kérelmet 

benyújtani, hogy az általa megfizetett tandíj alapján a tanulmányi kötelezettséget a következő 

tanévben kívánja folytatni. Tandíj visszafizetésre ekkor sem jogosult az iskola, de tanulói kérelem 

alapján a következő félévben az igazgató döntése alapján ez az összeg kerül felhasználásra térítési 

díjként. 

A tanévre megállapított térítési díjakat, tandíjakat két egyenlő részletben november 5-ig, illetve március 5-

ig kell megfizetni. 

 

A tanuló által előállított termék, a tanulót megillető díjazás megállapításának szabályai 

 

1. Az intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában az intézmény szerzi meg a 

tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak – az irodalmi és a képzőművészeti alkotások 

kivételével –, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének 

teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb 

feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. Az iskola azt – kérelemre – a tanuló részére 

legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadja. 

 

2. A tanulót csak akkor illeti meg díjazás, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át és annak 

eredménye (nyereség) kimutatható. Az előállított termék önköltségének tartalmaznia kell az 
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előállításába befektetett anyag, energia és eszközhasználat díját és az értékesítésre alkalmatlan áruk 

költségét.  

 

3. A megfelelő díjazásban a tanuló és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg. A megállapodás 

alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog 

létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását 

követően az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel 

mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti megállapodásra 

vonatkozóan.  

 

4. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a 

megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló) aláírja. Amennyiben a 

megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további egyeztetéseket kell folytatni. További 

megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.  

 

1. c) A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és 

felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, 

az elosztás rendje 

 

A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 

 

A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei:  

 

1. A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult – 

előnyt élvez az a tanuló, 

- aki hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, 

- akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, 

- akit az egyik szülő egyedül nevel,  

- akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér meghatározott 

százalékát,  

- aki állami gondozott.  

 

2. Az étkezési támogatásra jogosult, aki tankönyvtámogatásra is jogosult. Ennek mértéke 50%-a az 

étkezési díjnak, egyedi méltányossági okból 100%. 

 

3. Egyéb támogatást az illetékes önkormányzat jegyzője adhat. 

  

4. A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor megfelelő módon igazolni kell. 

Az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatokat az intézmény- a jogszabályok 

rendelkezéseinek megfelelően – nyilvántartja. 

 

5. A tanuló, illetve szülője köteles haladéktalanul bejelenteni az intézménynek, ha a szociális alapon 

megítélt kedvezményre jogosító jövedelem-vagyoni viszonyaiban változás állt be. Ha e kötele-

zettségének a tanuló, illetve szülő nem tesz eleget, az elengedett díjat utólag köteles megfizetni. Ha a 

jövedelmi-vagyoni helyzete alapján a tanuló, illetve szülője a megállapított kedvezménytől eltérően 

más – kisebb mértékű – kedvezményre vált jogosulttá, akkor a két kedvezmény közti díjkülönbözetet 

kell utólag megfizetnie. Fizetési halasztás: A tanuló, illetve szülő kérelmére az intézményvezető a díj 

megfizetése alól fizetési halasztást engedélyezhet, ha a tanuló, illetve szülő igazolja, hogy számára a 

díj határidőben történő megfizetése aránytalan megterhelést jelent. A fizetési halasztás legfeljebb a 

tanév végégig engedélyezhető. 

 

6. Részletfizetés: A tanuló, illetve szülő kérelmére az intézményvezető legfeljebb 5 hónap időtartamra 

részletfizetést engedélyezhet a díj megfizetésére, ha a tanuló, illetve szülője igazolni tudja, hogy 

számára a díj egyösszegű megfizetése aránytalan megterhelést jelent. A legutolsó részletet a tanév 

befejezését megelőző hónapban be kell fizetni. A kérelem elbírálásáról, a kedvezmény megadásáról az 

intézményvezető dönt, és döntéséről a tanulót, illetve szülőjét írásban értesíti. A döntésben az 

intézményvezető köteles a tanulót, illetve a szülőjét egyidejűleg a jogorvoslati lehetőségről is 

tájékoztatni. 
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A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 

 

1. A tankönyvellátás iskolai rendje a következő jogszabályok alapján szabályozza:  

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény  

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról  

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet  

 

2. A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskolának történő eljuttatásának 

megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése állami közérdekű feladat, amelyet a 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lát el.  

 

3. A tankönyvrendelést úgy kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés az iskola 

minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.  

 
4. A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskola lehetővé teszi, hogy azt a szülők megismerjék. 

A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy 

egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.  

 
5. Az iskola igazgatója a tankönyvrendelés lezárását követően tájékoztatja a fenntartót, aki az ellenőrzés 

után azt jóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés.  

 
6. Az ingyenes tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek. Bevételezéséről az iskola 

igazgatója gondoskodik. 

 
7. A tanulók igényelhetik – könyvtárból való kölcsönzés útján - az ingyenes tankönyvet. Az ingyenes 

tankönyvet a tanulmányok végeztével le kell adniuk a könyvtárban. Ennek érdekében adott tanév 

február közepéig fel kell mérni az igényt, hogy hány tanuló jogosult az ingyenes tankönyvre. A 

jogosultságot a megfelelő okirattal igazolni kell, melyet az ifjúságvédelmi felelős ellenőriz és a 

gazdasági ügyintézővel együtt tart nyilván. A jogosultságot az adott tanév szeptember 1-ig, de 

legkésőbb október 1-ig igazolni kell. Igazolás hiányában a tanuló elveszíti a jogosultságát. Ha a tanuló 

évközben szerez jogosultságot, azt figyelembe kell venni. 

 
8. A tankönyv vásárlásához biztosított – nem alanyi jogon járó – állami támogatás tanulók közötti 

szétosztásának módjáról és mértékéről a nevelőtestület évente dönt. Amennyiben e támogatás a 

szociális elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél az előzőekben megfogalmazott 

elveket kell figyelembe venni.  

 
9. A tankönyvtámogatásba beszámít a tartóskönyvhasználat.  

 

1. d) A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatá- 

sának rendje és formái 

 

1. A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógusok munkájáról. 

 

2. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben. 

 

3. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a) az iskolai szervezeti és működési szabályzat meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt, 

e) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

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

g) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

h) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

i) az egyéb foglalkozások formáinak meghatározásához, 

j) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához 
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4. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni, a diákönkormányzat 

képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót a tárgyalás 

határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

 

5. A diákönkormányzat véleményét a megkereséstől számított harminc, a tárgyalást követő tizenöt napon 

belül írásba foglalja és eljuttatja az iskolavezetésnek. 

 

6. A tanulónak joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a 

jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. Ebben elsősorban az osztályfőnöke, valamint a diák-

önkormányzatot vezető tanár segítségét kérheti. 

 

7. A tanuló és a szülő rendszeres tájékoztatást kap az ellenőrzőn keresztül a tanuló tanulmányi elő-

meneteléről, magatartásának és szorgalmának minősítéséről az alábbiak szerint: 

a) szóbeli felelet esetén azonnal, 

b) írásbeli dolgozat esetén 8 munkanapon belül, 

c) félévi és év végi osztályzatainak lezárása előtt legalább egy héttel, 

d) magatartás és szorgalom minősítéséről, a 9-12-13. évfolyamon legalább háromhavonta 

tájékoztatást kapjon. 

8. A tanulók joga, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról legalább egy héttel korábban 

tájékoztatást kapjanak. Témazáró dolgozatnak tekintjük a tananyag (tankönyv) egy-egy fejezetét 

(témakörét) átfogó dolgozatot. Az egy tanítási napon teljes osztállyal íratható témazáró dolgozatok 

száma: 

 a 9-12-13. évfolyamon kettő. 

A szaktanár feladata, az osztályfőnöknek felelőssége a dolgozatíratás koordinálása. 

 

9. A tanév munkarendjéről, eseményeiről a tanulók a tanév első napján részletes tájékoztatást kapnak, 

tűz-, munka-, baleset- és érintésvédelmi oktatásban részesülnek, a 9. évfolyamosok megismerik, a 

felsőbb évfolyamosok ismétlik a tűz- és bombariadó terv tartalmát. 

A tanulók tájékoztatásának további színterei: 

 napló 

 az osztályfőnöki órák 

 az aulában elhelyezett hirdetőtáblák 

 a diákönkormányzat megbeszélései 

 közgyűlés 

 az iskola honlapja 

 a tanévnyitó és tanévzáró ünnepség 

 a közösségi fórumok 

 A tanulói vélemények megfogalmazására ötlet- és panaszládát működtetünk, amelynek tartalmát 

akkor hozzuk nyilvánosságra, ha közérdeket szolgál.   

 Az iskolában alkalmanként „Szelep” című diákújság készül és jelenik meg, melynek szerkesztése 

a diákszerkesztőség feladata.  

      
A diákönkormányzat jogkörei 

 

A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – 

 saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában,. 

 az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről, valamint 

 amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül működő 

tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munka-

társainak megbízásáról 

 

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű 

személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg 5 éves időtartamra. 

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az iskolai szmsz jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
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 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt, 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

 az intézményi szmsz-ben meghatározott ügyekben 

 

A diákönkormányzat egyetértési jogkört gyakorol 

 az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, 

 az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendjének kialakításakor, 

 az iskolai tanulók tankönyvtámogatásának megállapításakor 

 

1. e) A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
 
1. A tanulók jutalmazásának elvei 

- kiemelkedő tanulmányi munka, 

- példamutató magatartás, szorgalom, 

- versenyeken elért eredmények, 

- közösségi tevékenység, 

- az iskola jó hírnevét erősítő tevékenység, 

- egymás segítése. 

 

 A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi, sport- 

vagy egyéb irányú munkájában elért eredményeket jutalmazzuk.  

 

2. A jutalmazás formái 

 

 1./ Nevelőtestületi dicséret 

     Nevelőtestületi dicséretben részesüljön az a tanuló, aki tanulmányi munkájában folyamatosan 

jeles vagy kitűnő eredményt ér el, magatartása példamutató, osztályközösségi munkában aktív, szorgalmi 

tevékenysége jó, országos versenyeken kimagasló teljesítmény nyújtott. 

 2./ Igazgatói dicséret 

     Igazgatói dicséretben részesüljön az a tanuló, aki rendszeresen vagy esetenként kiugró 

teljesítménnyel növeli az iskola jó hírét. 

 3./ Osztályfőnöki dicséret 

     Osztályfőnöki dicséretben részesüljön az a tanuló, aki az 1. pontban meghatározott 

feladatokban folyamatosan jó példát mutatva ezzel osztálytársainak példát mutat, vagy az a tanuló, aki 

iskolán belül egyszeri kimagasló teljesítményével növeli az osztály hírnevét. 

 4./ Szaktanári dicséret 

     Tantárgyi versenyek alacsonyabb helyezéséért és kiváló tanórai munkáért szaktanári 

dicséretben részesülhet a tanuló. 

 5./ Könyvjutalom 

     Könyvjutalomban részesüljön az a tanuló, aki az 1. pontban meghatározott területeken 

folyamatosan jó vagy esetenkénti kimagasló teljesítményével követendő példa tanulótársai előtt. 

 6./ Egyéb jutalom 

    E kategóriába a tárgyjutalom, jutalomutazás tartozik egyrészt. 

    Másrészt kulturális tevékenység vagy más verseny jó helyezéséért adható egy-egy színház-, 

mozi- vagy hangversenyjegy. 

    Ezen jutalmazási formák anyagi keretei évente változnak. 

 

3. A jutalmak eszközei, átadási rendje  

 

Könyvjutalom, egyéb jutalom 

      - ballagáskor a megyei, területi, országos versenyen helyezésért elért, valamint a tanulmányi 

időszak alatt kiemelkedő közösségi és tanulmányi munkát végzett végzős tanulók kapják, 

      - a tanévzáró ünnepélyen, bizonyítványosztáskor az alsóbb osztályosoknak tanulmányi, 

közösségi, kulturális és sport területén elért eredményekért, 
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  - évközi háziversenyek I-III. helyezéséért aktuális időben, 

  - a jutalomkönyveket, egyéb jutalmakat a ballagáson az igazgató, tanévzárón, bizonyítvány-

osztáskor az osztályfőnök (ha akadályoztatás miatt nem iskolai szintű) adja át. 

O k l e v é l 

- házi versenyeken az I-III. helyezést elért tanulók kapják, 

   - a versenyeket rendező munkaközösségek készítik el, 

- átadására a könyvjutalmakkal, egyéb kategóriába sorolható jutalmakkal együtt kerül sor. 

Dicsőségtábla 

Erre azok a tanulók, illetve csapatok fényképei és nevei kerülhetnek fel, akik az országos 

tanulmányi és sportversenyeket az első 10 helyezett közé jutottak. 

Eredménytábla 

A tanév eredményeinek összesítését szolgálja. Ide kerülnek: 

- a házi versenyek I-III. helyezettjei, 

- a megyei, területi, országos vetélkedők, versenyek helyezettjeinek nevei, osztályuk, felkészítő 

szaktanáraik, elért eredményeik 

 

Tanulóközösségek, csoportok jutalmazása 

 

Tanulóközösségek, csoportok jutalmazása történhet a közösen elért kiemelkedő eredményekért, a 

közösségi munkáért: 

 a kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, valamely nemes cél érdekében, 

 a közösen kifejtett eredményes erőfeszítésért,  

 a példamutatóan együttes helytállásért   

 

A csoportos jutalmazás formái lehetnek: 

 kirándulás (tanítási órán kívül, egy tanítási napon), 

 mozi- vagy színházlátogatás,  

 oklevél tárgyjutalommal (érem, könyv stb.) 

 

1. f) A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei  
 

1. Az intézmény nevelési célja, hogy a büntetések helyett a konfliktusokat együttműködésre épülő 

módon oldja meg. Ennek érdekében a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. 

 

2. Az a tanuló, aki a Nkt. 46. §-ában, a házirendben és szervezeti és működési szabályzatban foglalt 

kötelességeit megszegi, fegyelmi intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedéseket – mint eszközt 

– a fokozatosság elvét megtartva, kiemelten kell alkalmazni a helyes társadalmi értékrend (a tanulók 

kulturált magatartása, a tanórai fegyelem, a tudás és a műveltség tisztelete stb.) érdekében és nem 

utolsósorban a dohányzás, az alkoholizmus és a drogfogyasztás elleni küzdelemben. 

 

3. A fegyelmi intézkedések alkalmazásánál mérlegelni kell a kötelezettségszegés körülményeit, 

súlyosságát, szándékosságát, ismételt előfordulását és a tanuló életkorát. A fegyelmi intézkedés 

kizárólag pedagógiai célokat szolgálhat, lehetőséget adva a problémamegoldásra, az erkölcsi 

felelősségérzet fejlesztésére, a békéltetési és jóvátételi modellek alkalmazására. 

 

4. A tanuló fegyelmi büntetésével kapcsolatos tudnivalókat a jogszabályok egyértelműen szabályozzák. 

Alkalmazásánál feltétlenül figyelembe kell venni a fegyelmi vétség súlyossága mellett a kisebb 

fegyelmezetlenségek halmozódását is. 

 

Fegyelmező intézkedések: 

 

1. szaktanári figyelmeztetés – osztályfőnöki figyelmeztetés 

2. osztályfőnöki intés - odaítéléséről az osztályfőnök dönt a fegyelmi vétségek alapján, de adható 

egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát, javaslatot tehet rá az osztályban tanító 

szaktanár is  

3. igazgatói figyelmeztetés, 

4. igazgatói intés, 

5. fegyelmi büntetés 
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A pedagógusok saját hatáskörükben hozott fegyelmező intézkedései egyenrangúak. (Például szaktanári 

figyelmeztetés után újabb kötelességszegés esetén már osztályfőnöki intést kell kiszabni, nem 

figyelmeztetést.) 

 

Fegyelmi büntetések (csak fegyelmi eljárás során szabható ki):  

1. megrovás  

2. szigorú megrovás  

3. áthelyezés az évfolyam másik osztályába  

4. eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától  

5. áthelyezés másik, azonos típusú iskolába  

6. kizárás az iskolából 

 

Ha a kizárás az iskolából fegyelmi büntetést megállapító határozat a középiskola utolsó évfolyamának 

vagy utolsó szakképzési évfolyamának sikeres elvégzése után válik végrehajthatóvá, a tanuló nem 

bocsátható érettségi vagy szakmai vizsgára. A tanuló a megkezdett vizsgát nem fejezheti be addig az 

időpontig, ameddig a kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.  

 

A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért  

a) megrovás,  

b) szigorú megrovás,  

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,  

d) áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba,  

e) kizárás fegyelmi büntetés szabható ki.  

 

Rendkívüli fegyelmi vétségek 

 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, lelkiterrol alkalmazása, 

- agresszív magatartás tanúsítása az intézmény dolgozóival szemben, 

- az iskola nevelői, tanulói és alkalmazottai, emberi méltóságának megsértése (zaklatás, sértő, durva 

megjegyzések stb.), 

- ittas állapotban az intézmény területén tartózkodás vagy az iskola felügyelete alatt zajló eseményen 

tartózkodás. Az alkoholfogyasztást és más tudatmódosító szerek használatát és birtoklását kiemelten 

kezeljük, ezekben az esetekben a zérótolerancia elvét alkalmazzuk. (Birtokosnak a törvényi szabályozás 

azt tekinti, aki a dolog birtokát megszerzi, a birtok megszerzőjének pedig azt kell tekinteni, aki a dolgot 

magához veszi. A birtok és a tulajdon között a különbség az, hogy a birtok tény, a tulajdon pedig jog.)  

Alkoholfogyasztás vélelme esetén illetve szúrópróbaszerűen jogosult az ügyeletes tanár alkoholszonda 

alkalmazására az intézmény hivatalos helyiségében tanú jelenlétében. Ennek eredményéről jegyzőkönyv 

készül, amelyet aláír az érintett tanuló, illetve a szondát használó és egy másik jelenlevő tanár. Ezt 

követően pozitív eredmény esetén a szülőt azonnal értesíteni kell, illetve meg kell szervezni a tanuló 

azonnali elvitelét az intézményből. Az ügyeletes tanár a diákok jelenlétében jogosult a táskák 

ellenőrzésére (tartalmát a tulajdonosa mutatja be). Amennyiben a tanuló nem működik együtt az 

ellenőrzések során, abban az esetben úgy kell tekinteni, hogy az alkoholfogyasztást illetve a nem 

engedélyezett eszközök, termékek birtoklását elismerte. 

- Az iskola területén vagy az iskola felügyelete alatt történt dohányzás, dohánytermék birtoklása, 

- a szándékos károkozás (épület, bútorzat, eszközök stb.), 

- a házirend fegyelmi vétségének nem minősülő egyes rendelkezéseinek ismétlődő megszegése 

- ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek 

minősülnek (a kettős büntetés elkerülésének betartásával). 

 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal 

fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzi meg, amelynek célja a 

kötelezettségszegéshez elvezető események megismerése, értékelése, és ennek alapján a két fél közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás részletes szabályait a 

szervezeti és működési szabályzat tartalmazza „A tanulóval szembeni fegyelmi eljárást megelőző 

egyeztető eljárás; a fegyelmi eljárás részletes szabályai” fejezetben. A fegyelmi eljárás részletes módját 

az 20/2012. EMMI rendelet tartalmazza. A fegyelmi eljárást kezdeményezheti az osztályfőnök, szaktanár, 

szülő, külső szerv stb. 

 

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza, amely a fegyelmi ügyek vizsgálatára és a büntetés 

előterjesztésére fegyelmi bizottságot hoz létre. A fegyelmi eljárás lefolytatásának rendjét jogszabály 

határozza meg.  
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A fegyelmező intézkedések és fegyelmi büntetések alkalmazásának esetei: 

 

1. Szaktanári figyelmeztetést a foglalkozást tartó pedagógus akkor alkalmazhat, ha 

     a) a tanuló szándékosan zavarja a foglalkozás rendjét, akadályozza a nevelő-oktató munkát, tanórán 

mobiltelefont, okostelefont, MP3 lejátszót, laptopot, tabletet használ, étkezik és/vagy folyadékot 

fogyaszt (kivéve indokolt esetben /például betegség), rágógumit rág, dohányzókészletet, 

elektromos cigarettát, vizipipá elővesz, és bármelyik esetben a szaktanár többször szóban 

figyelmeztetett, 

     b) a tanuló a szaktanár által előírt felszerelést a tanórára méltányolható ok nélkül nem hozza magával, 

vagy a tanórán nem használja, és bármelyik esetben a szaktanár többször szóban figyelmeztetett 
 

2. Osztályfőnöki figyelmeztetés akkor alkalmazható, ha 

      a) a tanuló vétkes kötelességszegése az iskolaközösséget vagy az intézmény pedagógiai programjának 

megvalósítását nagyobb mértékben sérti vagy veszélyezteti, és bármelyik esetben az osztályfőnök 

többször szóban figyelmeztetett, 

 

       b) a tanuló kisebb kötelességszegése a tanév folyamán többször megismétlődik, és bármelyik esetben 

az osztályfőnök többször szóban figyelmeztetett 
 

3. Osztályfőnöki intés akkor alkalmazandó, ha a tanuló nagyobb kötelességszegése a tanév folyamán 

többször megismétlődik, és az osztályfőnök többször szóban figyelmeztetett 
 

4. Igazgatói figyelmeztetés akkor alkalmazandó, ha osztályfőnöki fegyelmező intézkedés alkalmazásától 

eredmény már nem várható, több szaktanárnak is panasza van az adott tanuló munkájával, 

viselkedésével kapcsolatban, de a kötelességszegés súlyossága fegyelmi eljárás megindítását nem 

indokolja. 
 

5. Igazgatói megrovás akkor alkalmazható, ha 

         a) a tanuló kötelességszegése a tanév folyamán újra megismétlődik, miután emiatt már igazgatói 

figyelmeztetést kapott, 

         b) a tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a 

tanulót azonnal igazgatói megrovás büntetésben kell részesíteni. 
     

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- amennyiben igazolatlan óráinak száma több mint 16 óra (17 óra stb.), 

- versenyekről való igazolatlan mulasztás,  

- az egészségre ártalmas szerek iskolába, iskolai rendezvényre való hozatala, fogyasztása, 

- szerencsejáték, illetve bármilyen pénzbeli játék játszása,  

- olyan eszköz, tárgy tiltás ellenére történő behozatala, amely nem tartozik az iskolai élethez, a 

tanulmányi munkához, ami a közízlés durva megsértését, a békés, nyugodt életvitel akadályoztatását 

okozza, alkalmas a megfélemlítésre (ilyenek a szúró-vágó eszközök, öngyújtó, gyufa, petárdák, 

robbanószerek, fegyverek, fegyvernek látszó tárgyak, ijesztő hangot, szagot adó tárgyak, eszközök, 

álarcok stb.), 

- firkálások és hasonló jellegű rongálások (alkoholos filctoll-lal, festékszóróval és egyéb festő- és 

rajzeszközökkel stb.), 

- tanárról, tanulóról annak beleegyezése nélkül kép- és hanganyagot készíteni, illetve azt közzétenni, 

- egymás tanulását hangoskodással, zajkeltéssel zavarni, 

- más tulajdonát, felszerelését, ruháit, pénzét, élelmiszerét eltulajdonítani, elvinni, 

- csalással, hamisítással előnyhöz jutni,  
- az intézmény területét tanítási időben engedély nélkül elhagyni 

 

Az alkalmazott fegyelmező intézkedéseket be kell írni a tanuló ellenőrzőjébe és az osztálynapló 

megjegyzés rovatába. Igazgatói figyelmeztetés, megrovás és nevelőtestületi megrovás, illetve indokolt 

esetben osztályfőnöki megrovás esetén ajánlott levélben is kell értesíteni a szülőt. Az igazgatói és további 

szintű intézkedések és fegyelmi büntetések bekerülnek a tanuló törzskönyvi lapjába is. 

 

1. g) Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzá- 

férés módja 
 

Intézményi szinten nem működik e-napló. A tanulóval kapcsolatos magatartási, szorgalmi és egyéb, a 

tanulóval kapcsolatos személyes tájékoztatást az osztályfőnök egyedileg kialakított elektronikus felületen, 

egyedi hozzáféréssel adja, ami mellett a papíralapú tájékoztatási kötelezettség elsődleges. 
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1. h) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, 

  a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje,  

az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje 

 
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a házirend 1. sz. melléklete 

tartalmazza, amelyek megegyeznek az iskola helyi tantervében szereplő követelményekkel. Ezek a 

pedagógiai program mellékletében is megtalálhatóak. 

 

A vizsgán elért teljesítményminősítésének, értékelésének elvei 

 

 80 -100%  jeles 

 60 -  79%  jó 

 40 -  59%  közepes 

 25 -  39%  elégséges 

 24 -    0%  elégtelen 

 

Az évközi vizsgák rendje  
 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozóvizsgán, a különbözeti 

vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák 

együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt 

folyamatosan tájékoztatni kell. 

 

Javítóvizsga  
 

1.  Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,  

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy 

vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

2. A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 22-étől 

augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

3. Azokat a tantárgyakat, amelyekből a tanuló javítóvizsgát tehet a tanuló, bizonyítványában záradék 

formájában rögzíti az osztályfőnök. 

4. A független vizsgabizottság előtti vizsgára a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül írásban 

jelentkezhet a tanuló az iskola igazgatóságán.  

5. Ha a tanuló a javítóvizsgát indokolatlanul elmulasztja, tanulmányait csak az osztály megismétlésével 

folytathatja.  

 

Osztályozó vizsga 

 

1. Osztályozó vizsgát az iskolában, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló tehet.  

2. A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie, ha:  

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  

b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó 

vizsga letételének lehetőségét,  

d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a 

nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,  

e) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát félévi és év végi osztályzatának megállapítása 

érdekében.  

f) tanuló magántanulóként teljesíti a követelményeket  

3. Egy osztályozó vizsga –a b) pontban meghatározott kivétellel - egy adott tantárgy és egy adott 

évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik.  
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4. Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. Ezért a tanuló csak külön-külön tehet több évfolyam követelményeiből osztályozó vizsgát, 

annak eredményét pedig tanévenként külön-külön kell bejegyezni az adott évfolyamhoz. 

 

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje 

 

1. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.  

2. Az osztályozó vizsgát a szülő, törvényes képviselő írásban kérheti.  

3. Az osztályozó vizsgára az iskola igazgatójának címzett kérelemben kell jelentkezni, amelyben a tanuló 

(kiskorú tanuló esetében törvényes képviselőjével együttesen) leírja a vizsgakérelem indokát, mely 

tantárgyból jelentkezik az osztályozó vizsgára, illetve tájékoztat minden olyan tényről, amely az adott 

tantárggyal kapcsolatos.  

 

A jelentkezés határideje:   

A vizsgaidőszak kezdete előtt legalább 90 nappal  

 

Vizsgaidőszakok  

 

1. Osztályozó vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni 

azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. 

2. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

3. Az intézmény vezetője határozatban dönt az osztályozó vizsgára jelentkezés  

- elfogadásáról 

- kijelöli a vizsga pontos idejét és helyét 

- tájékoztat a tantárgyi vizsga 

o formájáról (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) 

o időtartamáról (vizsgabeosztásról) 

o követelményeiről 

o értékeléséről 

o bizottságáról (esetleges hozzátartozó kizárása érdekében is) 

o eredményességének vagy eredménytelenségének következményeiről  

- jogorvoslati lehetőségekről 

 

4. Ha az osztályozóvizsgáról a tanuló igazolatlanul távol marad, vagy azt nem fejezi be, illetve az előírt 

időpontig nem teszi le, tanulmányait csak javítóvizsga letételével folytathatja. 

 

Különbözeti vizsga  

 

1. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. 

2. A különbözeti vizsga azokra a tantárgyakra, illetőleg tananyagokra terjed ki, amelyeket a tanuló az 

érvényes tantervből és bizonyítványból megállapíthatóan az előző osztály/ok ban nem tanult. 

3. Különbözeti vizsga letételét az igazgató írja elő.  

4. A tananyagot a szaktanár jelöli ki a tanulónak, a vizsga időpontjáról pedig az igazgató írásban 

tájékoztatja a tanulót és szükség esetén a szülőt.  

5. A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni, ami 

intézményünkben február 1-28/29., illetve április 25-május 31. 

6. Különbözeti vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni 

(november 1-ig, január 25-ig). 
7. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

 

Pótlóvizsga 

 

1. Pótlóvizsgát tehet a vizsgázó az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról neki fel 

nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a 

válaszadást befejezné.  

2. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, 

amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. 

Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára 

megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei 

megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait 

értékelni kell. 
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3. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.  

 

Általános tudnivalók 

 

1. A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyi követelményei megegyeznek az iskola helyi tantervében 

szereplő követelményekkel, melyek a pedagógiai program mellékletében is megtalálhatóak. 

2. Ha a tanuló - osztályzatának megállapítása céljából - független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát 

tenni, kérelmét legkésőbb a félév illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 60. napig kell 

benyújtani. 

3. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

4. A vizsgákat háromtagú bizottság előtt kell letenni, melyben két olyan pedagógusnak kell részt venni, 

aki jogosult az adott tantárgy tanítására. Az intézmény vezetője felel a vizsga jogszerű előkészítéséért 

és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga 

jogszerűségéért és szakszerűségéért. A vizsgabizottság elnökét és tagjait az igazgató bízza meg. Az 

osztályozó vizsgák előkészítését, lebonyolítását kormányhivatali megbízott szakértő felügyeli. 

5. Az írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga abban az esetben sikeres, ha a vizsgázó teljesítette a tantárgyi 

követelményeket, eleget tett a továbbhaladás feltételeinek. Amennyiben ugyanazon tantárgy esetében 

valamelyik vizsgarész (szóbeli, írásbeli, gyakorlati) eredménytelen, a tantárgy teljesítése is 

eredménytelen. 

6. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

7. Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. 

8. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább 10, legfeljebb 30 perc pihenőidőt kell biztosítani. 

9. Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. 

10. A vizsgák befejezését követően a tanuló osztályfőnöke köteles 48 órán belül a vizsga eredményét a 

bizonyítványban és a tanuló törzslapjában rögzíteni, a jegyzőkönyvet az iskolai irattárban elhelyezni. 

 

Szintvizsga  

A tanév rendjében meghatározott időpontokban, a szakképzési törvényben meghatározott 

évfolyamot követően meghatározott tantárgyakból (modulokból) tesznek a tanulók. A szakképzési 

szintvizsga vizsgabizottság előtt zajlik, amelynek tagja az iskola és a szakmai kamara delegáltja, 

képviselője. A szakmai gyakorlati szintvizsga a mindenkor érvényes MKIK szintvizsga szabályzata 

szerint kerül lebonyolításra minden szakmánál az adott és előírt időpont szerint. A vizsgázó tanulók 

gyakorlati felkészülésének mérése előírt gyakorlati feladatbankból választott gyakorlati feladatból áll, 

melyen előírt időtartam alatt kell elkészíteni, s az értékelése az előre megadott szempontok szerint 

történik. 

A szintvizsga sikeres teljesítéséről a kamara szintvizsga-tanúsítványt állít ki, amelyet a szakmai 

vizsga vizsgabizottsága elé le kell tenni. 

 

 

1. i) A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 
 

Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje 
 

1. A tankönyvrendeléshez szükséges adatokat az egyes pedagógusok adják le a tankönyvfelelősnek. A 

tankönyvek rendelésekor a munkaközösségek vezetői ellenőrzik az egyes pedagógusok által leadott 

adatokat. Külön figyelmet fordítanak az esetleges tankönyvváltásokra, amelyeket kizárólag az 

igazgató engedélyezhet.  

 
2. Munkafüzetek megrendelése csak igazgatói engedéllyel, munkaközösségi jóváhagyással lehetséges. A 

tankönyvfelelős által összeállított jegyzék alapján a tankönyvfelelős elkészíti a tankönyvrendelést, 

amelynek aláírásával az igazgató meghatározza, hogy a tankönyv vásárlására rendelkezésre álló 

összeget mely tankönyvek vásárlására fordítják. 

3. A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői munkaközösség, az 

iskolai diákönkormányzat egyetértését. A partnerszervezetek egyetértésének beszerzésére február 

hónapban kell sort keríteni. A tankönyvfelelős elkészíti a tankönyvforgalmazókkal megkötendő 

szerződéseket, és gondoskodik az abban meghatározottak teljesítéséről. 

 
4. Iskolánkban a tankönyvellátás külső tankönyvforgalmazó bevonásával történik. 
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5. Az éves munkatervben meghatározott ütemezés szerint a tanulók és szülőjük a következő tanévre 

vonatkozóan névre szólóan kapják meg a szükséges tankönyvek listáját, és nyilatkoznak arról, mely 

tankönyvek megvásárlására tartanak igényt az iskolával szerződött tankönyvforgalmazó által. A 

nyilatkozat megrendelésnek számít, aminek fizetési jogkövetkezménye van. 

 
6. A tankönyvek átvétele a nyári szünidőben történik, amelynek pontos helyéről és idejéről az 

osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat.  

 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje 
 

1. Az iskolának a tanévet megelőző február végéig kell elkészítenie a következő tanévi 

tankönyvrendelését. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, 

becsült létszámát is figyelembe kell venni. 

 

2. Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit az intézmény tájékoztatja az adott osztályban 

használni szándékozott tankönyvek várható összértékéről. 

 

3. A forgalmazónak az iskolai tankönyvellátás keretében kell gondoskodnia arról, hogy a tanuló a 

hivatalos tankönyvjegyzéken feltüntetett áron jusson hozzá a tankönyvhöz.  

 

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának helyi rendje 
 

1. A törvény szerint a normatív kedvezményre vonatkozó kérelmet igénylőlapon kell bejelenteni. 

 

2. A normatív kedvezményekre való jogosultság eldöntéséhez majdnem minden esetben elégséges a 

folyósított családi pótlék összegét igazoló dokumentum megtekintése, majd e ténynek a rávezetése az 

igénybejelentéshez használandó adatlapra. 

 
3. A jogosultság igazolásához a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét kell bemutatni, 

illetve a bemutatás tényét kell az igénylőlapra rávezetni. A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő család esetében a döntést hozó önkormányzat erről határozatot ad ki, tehát a 

kérelmező e határozat bemutatásával tudja igazolni jogosultságát. 

 
4. Az ingyenesség feltételei között nem szerepel az, hogy az érintett tanuló hányadszor járja ugyanazt az 

évfolyamot, ezért az évfolyamot valamilyen okból megismétlő tanuló is jogosult az ingyenes 

tankönyvekre, amennyiben a jogosultsága továbbra is fennáll. 

 
5. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges a 

tankönyvrendelet alapján: 

 

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; 

b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt 

ba) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék 

folyósításáról szóló igazolás; 

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

 

6. A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti 

számlakivonatot, a postai igazolószelvényt. 

 

A normatív kedvezményekre való jogosultság korlátai 

 

Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő 

időpont után áll be – beleértve az iskolaváltást is – az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a tanulószobán 

elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt. Az igényjogosultságot a juttatás 

igénybevételekor nem kell ellenőriznie az iskolának, hiszen a tanuló gondviselője igénybejelentésekor 

aláírásával vállalta, hogy tizenöt napon belül értesíti az iskolát minden olyan körülményről, amely a 

nyilatkozatban foglaltakat módosítja. 
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1. a) A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint  

a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend 
 

Az iskola nyitvatartási ideje: 6.30 – 20.00 óra 

Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni 

felügyeletét. Az iskola épületében és a hozzátartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem 

tartózkodhat.  

A tanuló tanítási idő alatt az iskola területét csak engedéllyel (szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói) 

hagyhatja el.  

 

Csengetési rend 

 

Óra Tanítási idő (45 perc) Szünet ideje 

0.   7.10  -   7.55   7.55 -    8.00 5 

1.   8.00  -   8.45   8.45 -    8.50 5 

2.   8.50 –   9.35   9.35 -    9.40 5 

3.   9.40 -  10.25 10.25 – 10.35 10 

4. 10.35 – 11.20 10.20 – 10.30 10 

5. 10.30 – 12.15 12.15 – 12.35 20 

6. 12.35 – 13.20 13.20 – 13.30 10 

7. 13.30 – 14.15 14.15 – 14.20 5 

8. 1. 14.20 – 15.05 14.05 – 14.10 5 

9. 2. 14.10 – 14.55 14.55 – 15.00 5 

10. 3. 15.00 – 15.45 15.45 – 15.50 10 

11. 4. 15.50 – 16.35 16.35 – 16.40 5 

 5. 16.40 – 17.25 17.25 – 17.30 5 

 6. 17.30 – 18.15 18.15 – 18.25 10 

 7. 18.25 – 19.10 19.10 -19.15 5 

 8. 19.15 – 20.00   

 

A rövidített órák csengetési rendje 

 

Óra Tanítási idő (35 perc) Szünet ideje 

1.   8.00 -   8.35  8.35 -   8.40 5 

2.   8.40 –  9.15  9.15 -   9.20 5 

3.   9.20 -   9.55   9.55 – 10.00 5 

4. 10.00 – 10.35 10.35 – 10.45 10 

5. 10.45 – 11.20 11.20 – 11.25 5 

6. 11.25 – 12.00 12.00 – 12.05 5 

7. 12.05 – 12.40 12.40 – 13.00 20 

8. 13.00 – 13.35 13.35 – 13.40 5 

9. 13.40 – 14.15 14.15 – 14.20 5 

10. 14.20 – 14.55 15.55 – 16.00 5 

11. 16.00 – 16.35   

 

 

2. b) Az iskolai tanulói munkarend 
  

1. A tanítás naponta 8.00 órakor kezdődik. Kivétel ez alól, ha demokratikus megegyezésen alapuló 0. 

órát is szervezhet bizonyos csoportokban az intézmény. 

2. A tanítási óra kezdetét és végét csengetés jelzi. Az óra időtartama 45 perc. A tanítási órák között 

szünetek vannak. A csengetési rendtől rendkívüli esetben lehet eltérni. Rendkívüli esetben az igazgató 

rövidített órák tartását rendelheti el. 

3. A szakmai gyakorlati foglalkozások rendje ettől eltérő, a tanműhely és a külső munkahelyek beosztása 

szerint alakul. 

4. Minden tanulónak a tanítás megkezdése előtt 5 perccel kell megérkeznie az iskolába.  

5. Minden tanuló az osztályban lévő fogasokon helyezheti el a kabátját, nagyobb pulóverét.  

6. A tanteremből távozáskor a tanulók a holmijukat vigyék magukkal a foglalkozás helyére. Az 

őrizetlenül hagyott felszerelési és értéktárgyakért, pénzért az iskola semmilyen felelősséget nem vállal.  
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7. A tanulók szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 

18.00 óráig tartózkodhatnak az iskola épületében. 20.00 óra utáni bármilyen rendezvényhez tanári 

részvétel és igazgatói engedély szükséges. 

8. A tanulók az iskola területét tanítási időben vagy tanóráik közti időben csak külön osztályfőnöki vagy 

igazgatói engedéllyel hagyhatják el. 

9. A tanítási órák igazgatói engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői jogosultak. 

10. Duplaórák szünet közbeiktatása nélkül csak az igazgató vagy helyettese tudtával tarthatók (például 

testnevelés, rajz stb.). 

11. Az igazgató a választható foglalkozásokat március 1-jéig írásban meghirdeti. A jelentkezési lapon 

szerepel az egyes osztályok által választható foglalkozások száma és köre. Ha a tanulót kérelmére 

felvették a foglalkozásra, akkor köteles azon részt venni, azaz ezen órákat az értékelés és a minősítés, 

a mulasztás és a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a többi kötelező 

tanórai foglalkozást. Átjelentkezési kérelmet indoklással az igazgatónak nyújthat be. 

 

A szünetek rendje  
 

1. A tanítási órát meghosszabbítani és így a tanulók óraközi pihenőidejét elvenni vagy megrövidíteni 

csak akkor szabad, ha erről a pedagógus és a tanulók megegyeztek. 

2. Az óraközi szünetek időtartamát a tanulók a tanteremben, a folyosón vagy az iskola udvarán tölthetik 

el.  

3. Tilos minden olyan tevékenység, amely veszélyeztetheti az épület és berendezése, továbbá a folyosón 

tartózkodó személyek biztonságát.  

4. A mellékhelyiségek csak rendeltetésüknek megfelelő céllal használhatók, gyülekezni, csoportos 

megbeszélést folytatni ezekben a helyiségekben tilos. 

5. A tanítási óra kezdetét jelző csengőszót meghallva a tanulók kötelesek késlekedés nélkül bemenni a 

tanterembe vagy a szaktanterem elé sorakozni.  

 

A hetesek 
 

A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki. A hetesek munkáját az osztályfőnökök értékelik. 

A hetesek feladatai: 

 feladatellátása 7.50 órakor kezdődik, 

 minden tanítási óra előtt számba veszik a hiányzó tanulókat, és a hiányzásról jelentést tesznek az órát 

tartó pedagógusnak („Tanár úrnak / Tanárnőnek tisztelettel jelentem, hogy az osztály/csoport létszáma 

x, hiányzik y.”), 

 ha a pedagógus nem jelenik meg az órán a becsöngetés után maximum öt perccel, jelentik a tanári 

szobában, 

 gondoskodnak a tábla tisztaságáról, a megfelelő krétamennyiségről, a tanterem szellőztetéséről és 

tisztaságáról. Amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban rongálásra utaló jeleket észlelnek, 

jelentik az órát tartó pedagógusnak, a folyosói ügyeletet teljesítő pedagógusnak vagy az 

iskolavezetésnek, 

 figyelmezteti osztálytársait az osztályterem/csoportterem/szakterem tisztán tartására, a fegyelmezett 

magatartásra, 

 figyelmeztetik, és ismétlődés esetén jelentik a rendbontó, rongáló tanulókat az ügyeletes tanárnak és 

osztályfőnöknek, 

 zárják a szükséges termet és az öltözőt (felelősek a teremkulcsért), 

 gondoskodnak az utolsó órát tartó pedagógussal együtt a tanterem tisztaságáról, székek padratételéről, 

ablakok, ajtók becsukásáról  

 

A tanulói ügyek intézése 

 

1. A tanulók rendkívüli ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a tanítási órák közötti szünetekben 

kereshetik fel a nevelőtestületi szoba előtt. 

2. Egyes pénzügyi és adminisztratív ügyekben az ügyintézést az iskola kijelölt dolgozói látják el. 

3. Az ügyintéző személyéről és az ügyintézés menetéről az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat. 

4. Az ügyintézés során a tanulóknak alkalmazkodniuk kell a félfogadási időhöz.   
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2. c) A tanórai és egyéb foglalkozások rendje 
 

1. A tanítási órák a nap folyamán órarend szerint követik egymást.  

2. A tanítás közismereti tantermekben, szaktantermekben és tanműhelyekben folyik. 

3. Az órrendkészítés szempontjainál figyelembe vesszük az egyenletes napi és heti tanulói terhelés 

egyensúlyát, a tantermek kihasználtságát. 

4. A tanuló minden tanórára köteles előkészíteni az előírt felszerelést és az ellenőrző könyvét. 

5. A testnevelési órákon, edzéseken, sportfoglalkozásokon a tanuló a tornateremben csak pedagógus 

felügyeletével tartózkodhat a tanulóknak előírt felszerelést köteles viselni: fehér póló, rövid vagy 

hosszú sportnadrágot, váltó zoknit, sportcipőt (melyet csak testnevelés órán használ), valamint hűvös 

időjárás esetén melegítőt kell viselniük. 

6. A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, karkötőt, lógó 

fülbevaló, testékszert. Az ilyen levehető tárgyakat a tanulónak az óra kezdete előtt le kell vennie. A 

sportfoglalkozás előtt a tanuló kérheti értékeinek elzárását.  

7. Amennyiben a tanuló figyelmeztetés ellenére sem veszi le a felsorolt tárgyakat, akkor az óra vagy a 

foglalkozás munkájában nem vehet részt, magatartásával a munkát megtagadja, így fegyelmi büntetés 

róható ki rá. 

8. A testnevelés órai és egyéb sportfoglalkozások felmentései, igazolásai részletesen a mulasztások 

igazolása fejezetben vannak leírva. 

9. A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások. 

10. Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és szakértői 

véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a 

tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Ezeken a 

foglalkozásokon a tanuló a tanév végéig köteles részt venni, esetleges hiányzásait a házirendben 

foglaltaknak megfelelően igazolnia kell, ellenkező esetben hiányzása igazolatlannak minősül.  

11. Tanév közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére és az igazgató döntése alapján, alapos indokkal 

lehet. 

12. Az a tanuló, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében foglaltak szerint 

fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, e foglalkozásokról történő távolmaradását 

igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá. 

13. Az a tanuló, aki megszerzi valamely nyelvből a "C" típusú egy vagy kétnyelvű közép- vagy felsőfokú 

nyelvvizsga-bizonyítványt vagy azzal egyenértékű idegennyelv-tudást igazoló okiratot, vagy az 

előrehozott érettségi vizsgán sikeres közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesz, mentesülhet az 

adott nyelv óráinak látogatása alól, és félévi illetve év végi érdemjegye jeles. Mentesítést az igazgató 

adhat a szülő írásbeli kérelmére, melyhez csatolni kell a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát az eredeti 

bemutatása mellett.  

14. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait csak az iskola tanulói és dolgozói vehetik igénybe. A könyvtár 

használati rendjét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.  

15. Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően, beleegyezésével – 

iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 20.00 óráig 

befejeződjön, valamint hogy a tanulókra legalább 1 fő felnőtt pedagógus felügyeljen.  

16. Az egyes egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény 

megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. Az osztálytermekben 

tartott osztályrendezvények után a tanterem rendjének helyreállítását – a pedagógus felügyeletével – a 

rendezvényt szervező osztály végzi.  

 

 

2. d) A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos 

eljárási kérdések 

 
1. A szabadon választható tantárgyak és szabadon választható foglalkozásokra jelentkezés után a 

választásukat a tanulók összesítő jelentkezési lapon teszik meg. A választás tényét a tanulók (szükség 

szerint a szülők) aláírásukkal megerősítik, és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás, 

továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai 

foglalkozás lenne. 

2. Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével értesíti a szülőket 

és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító pedagógusokról.  

3. A tanuló minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az 

osztályfőnöknek. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban 

módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.  
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4. A tanulók a választás során tájékoztatást kapnak arról is, hogy előreláthatólag kik fogják az emelt 

szintű tantárgyakat a következő tanévben tanítani. Ez a közlés azonban csak tájékoztató jellegű, hiszen 

a végleges tantárgyfelosztás elkészítése nem esik egybe az emelt szintű tantárgyakra való 

jelentkezéssel. 

5. A kötelező, kötelezően választandó és szabadon választható tanórai foglalkozásokat a pedagógiai 

program tartalmazza.  

6. Tanév közben a tanuló, a szülő írásos kérelmével egy alkalommal lehet a választható tanórai 

foglalkozásról kilépni. (emelt szint, szakkör stb.)  

 

2. e) …….. 
 

2.  f) Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és  

az iskolához tartozó területek használatának rendje 
 

1. Az óraközi szünetekben a rendre a beosztott ügyeletes tanárok és a hetesek ügyelnek. 

2. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják, elsősorban 

a kötelező és a választott tanítási órákon. 

3. A különböző szaktantermek, könyvtár, tornaterem használatának rendjét belső szabályzatok 

tartalmazzák. 

4. Az intézmény tanulói az első tanítási napon és a gyakorlati jellegű szaktárgyak első óráján baleset-, 

tűz-, munkavédelmi és bombariadó oktatásban részesülnek, melynek tényét aláírásukkal hitelesítik, 

illetve a szaktanár az osztálynaplóban rögzíti. Tekintettel az óvó-védő szabályzatokban leírtakra, a 

tiltott anyagok és eszközök behozatalát az intézmény jogosult ellenőrizni. 

5. Az egyes helyiségek, létesítmények eszközeit, felszereléseit, berendezéseit az intézményből kivinni 

csak az igazgató írásbeli engedélyével lehet. A könyvtári kölcsönzés kivételével a tanulók az iskola 

eszközeit nem kölcsönözhetik ki. 

6. Az intézmény dolgozói és tanulói kötelesek megőrizni az épület állagát, annak berendezéseit csak 

rendeltetésszerűen használhatják. 

7. Az iskolába tilos saját villamos fogyasztó berendezéseket hálózati konnektorról működtetni. 

8. A tantermekben tilos plakátokat, díszítéseket olyan módon kiakasztani, hogy a fal sérüljön.  

9. Tilos tiltott szimbólumokat, illetve politikai szimbólumokat, szeméremsértő ábrázolást kihelyezni, 

továbbá tilos firkálni, karcolni a bútorokat. Tilos a radiátorra, asztalra támaszkodni, ráülni, ráállni. 

10. Az interaktív tábla használata kizárólag az órát tartó tanár jelenlétében és irányításával történhet. A 

tanulók önállóan nem működtethetik a táblát: nem mozgathatják, nem kapcsolhatják be, illetve nem 

írhatnak rá. E szabályok megszegőivel szemben az iskolavezetés a fegyelmi, illetve anyagi 

felelősségre vonás eszközével lép fel. 

 

Az osztálytermek használati rendje 

 
1. Az iskolabútorokban (szekrény, polc, tanári és tanulói asztal, szék stb.), szemetes kanna környezetében 

rendnek és tisztaságnak kell lennie. 

2. Minden tanuló az osztályban lévő fogasokon helyezheti el a kabátját. 

3. A tankönyveket, füzeteket és egyéb taneszközöket (sportfelszerelés stb.) napi rendszerességgel haza 

kell vinni, ezeket a padban tárolni tilos. 
4. Az osztály minden tábláját a felelősök tisztán tartják, gondoskodnak krétáról, szaktanárok filctollról. 

5. Az osztálytermeket a tanulók osztályfőnökeik vezetésével szeptember 20-ig dekorálják, és év végén a 

dekorációkat visszaszedik. A díszítés a közízlést nem zavarhatja. 

6. Az osztályteremben faliújság vezetése ajánlott. Ha a tantermükbe visszatérő tanulók azt tapasztalják, 

hogy az előző tanítási órán az ott tartózkodó osztály rendetlenséget, rongálást hagyott maga után, 

azonnal kötelesek jelenteni azt az osztályfőnöküknek. 
7. Az utolsó tanítási órát követően a szemetet össze kell szedni, az ablakokat be kell csukni, és minden széket 

óvatosan fel kell rakni az asztalokra, a táblát le kell törölni.  

8. A rendet a teremben a hetesek és az utolsó órát tartó pedagógus köteles ellenőrizni, és csak ezt követően engedi 

ki a tanulókat a tanteremből. 

 
A számítógéptermek használati rendje  
 

1. A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében tartózkodhatnak.  

2. Az óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és azonnal jelenteni kell az 

esetlegesen észlelt hibákat.  
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3. A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetők. Játékok telepítése és 

a magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, egyéb hardver eszközök bevitele tilos.  

4. Az óra végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott konfigurációs állományokat vissza kell 

állítani az eredeti állapotába. Használat során be kell tartani a vírusok elleni védekezés általános 

szabályait.  

5. A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad.  

6. A géptermekben csak a tanári asztalon levő ülésrend szerint foglalhat helyet a tanuló.   

7. Ha a tanuló a tanóra elején a gépén meghibásodást, sérülést, hiányt észlel, köteles azonnal 

szaktanárnak jelenteni, aki azt megvizsgálja, és a tényt bevezeti a hibafüzetbe. Amennyiben a tanuló 

ezt a kötelességét elmulasztja, ő válik felelősségre vonhatóvá a gép hibájáért, sérüléséért, 

hiányosságáért. 

8. A számítógépterembe ételt, italt bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos, a foglalkozások során meg kell 

őrizni a gépterem rendjét és tisztaságát. 

9. Munka közben a beérkező személyt a tanulók nem üdvözlik felállással a terem specialitása miatt.  

10. A számítógépterem használati rendjére vonatkozó szaktanári, rendszergazdai utasításokat mindenki 

köteles betartani.  

 

A tornaterem használati rendje  
 

1. A tornaterem tanítási időn kívül csak a testnevelőtanárok engedélyével és felügyeletével használható, 

kivételt képeznek ez alól a hivatalos bérlő.  

2. A tanulók kötelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés kérése esetén is magukkal hozni. 

3. A felmentett tanuló a testnevelőtanár által kijelölt helyen tartózkodik az óra teljes időtartama alatt, 

amennyiben ezt nem tartja be, igazolatlan órát kap. Az állandó felmentett, a részlegesen felmentett, a 

gyógytornára utalt tanulók szeptember végéig felmentésükről az iskolaorvosi igazolást átadják a 

testnevelő tanárnak.  

4. Esetenkénti felmentést a testnevelőtanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy iskolaorvos javaslata 

alapján. Az állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak nem kell jelen lenniük az órákon, ha az az 

első vagy az utolsó.  

5. A tornateremben levő sportszereket, eszközöket (kötél, padok, zsámolyok, labdák stb.) a teremből 

kivinni engedély nélkül tilos.  
6. Tornaszereket, -eszközöket csak tanári engedéllyel, felügyelet mellett szabad használni. 

7. A tanulóknak ismerniük és be kell tartaniuk a baleset- ésmunkavédelmi előírásokat. Baleset esetén a 

tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének.  
8. A tornateremben levő eszközök állagát rongálni tilos, nem rendeltetésszerűen használni 

balesetveszélyes.  

9. A tornaterembe ételt, italt bevinni tilos. 

 
Az öltözők használati rendje  
 

1. A testnevelési órára érkező tanulók megvárják, amíg az előző osztály elhagyja az öltözőket, csak 

ezután vonulhatnak be. Becsöngetésig az öltözőben fegyelmezetten viselkedve várják a tanárt.  

2. Az öltözőt elhagyva lekapcsolják a villanyokat.  

3. Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Az öltözőben hagyott értéktárgyakért 

az iskola anyagi felelősséget nem vállal.  

4. Az öltözők és zuhanyozók rendjéért és tisztaságáért a tanulók felelősek.  

5. A testnevelés órák alatt az öltözőket zárni kell.  

6. Ha egy tanuló rongálást tapasztal, köteles azonnal szólni a testnevelő tanárának.  

7. Az öltözőben a felszerelést (ruházat, cipő, táska stb.) minden tanulónak szépen elrendezve kell 

lepakolni.  

8. Óra után minden tanuló igyekezzen gyorsan átöltözni és a következő osztálynak tisztán, rendezetten  

9. Ha egyszerre több osztály öltözik, akkor vita nélkül meg kell osztani az öltözőben levő használati 

tárgyakat egymás között.  

10. Minden eszközt rendeltetésének megfelelően kell használni. 

 

Sportpálya használati rendje 

  

1. A sportpálya testnevelés órákon és sportköri foglalkozásokon a testnevelő tanár, nevelőtanár, edző 

felügyelete mellett használható.  
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2. A sportpálya bármely részén ott felejtett sportszert azonnal a helyére kell vinni vagy le kell adni 

felelős személynek. 

 

A szertárak használati rendje 

  

1. Tanuló a szertárban tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 

 

Könyvtár használati rendje  

 

1. A könyvtár szolgáltatásait a könyvtári órákon és rendezvényeken kívül a tanuló egyénileg is igénybe 

veheti a nyitvatartási időben.  

2. Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönzött dokumentumot elveszíti, megrongálja, vagy 

határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést fizet.  

3. Aki határidőre nem viszi vissza a dokumentumokat, azok ellen a könyvtáros fegyelmező intézkedést 

kezdeményezhet. 

 

Az ebédlő használata 

 

1. A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be.  

2. Az ebédlőt a tanulók az étkezések ideje alatt vehetik igénybe.  

3. Étkezés előtt kezet kell mosni.  

4. Az étkezési jegyet át kell adni a konyha dolgozójának, vagy az e-kártyát a leolvasóba kell helyezni. 

5. Az ebédlőben önkiszolgálás van, a tanulók türelmesen álljanak sorban és legyenek udvariasak.  

6. Az étkezés befejezése után a tálcát, tányérokat, evőeszközöket a kijelölt helyen kell beadni. 

7. Mindenkinek be kell tartani a kulturált étkezés szabályait, vigyáznia kell az asztal és az étkező 

tisztaságára, rendjére.  

8. Ha a tanulók étkeztetése más egységben (pl. étteremben) van megszervezve, a tanulókra vonatkozó 

pontok érvényesek. 

 

Tanüzemi helyiségek használati rendje 

 

1. A tanüzem nyitásáért, zárásáért, a gyakorlaton részt vevő tanulókért a gyakorlatot vezető tanár 

(szakoktató) a felelős. A tanárok beosztását az órarend tartalmazza.  

2. A tanulók a tanüzemben csak a gyakorlatot vezető tanár (szakoktató) felügyeletével tartózkodhatnak. 

3. A tanév első gyakorlatán a tanulók munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. Az 

oktatásról készült jegyzőkönyvet a tanulók aláírásukkal hitelesítik. 

4. A tanuló köteles a gyakorlat során az óvó-védő szabályokat, előírásokat maradéktalanul betartani. 

5. A tanüzemben munkaruha viselése, védőfelszerelés használata kötelező. 

6. A tanulók a tanüzem elektromos berendezéseit, eszközeit csak a gyakorlatot vezető tanár 

(szakoktató) utasítására és közvetlen felügyelete mellett használhatják. 

7. A tanuló köteles a berendezések használatát megelőzően tanulmányozni az eszköz használatára 

vonatkozó előírásokat. 

8. A gépek bekapcsolása előtt a tanár (szakoktató) köteles felvilágosítani a tanulókat a berendezések 

használatára vonatkozó előírásokról. 

9. A tanuló köteles a tanüzem berendezéseinek használata során, a biztonsági előírásokat 

maradéktalanul betartani. 

10. A tanuló köteles a gyakorlati feladat befejezésével az általa használt eszközöket megtisztítani, és a 

tároló szekrényben, polcrendszeren, falitartón, az erre kijelölt helyen elhelyezni. 

11. Köteles a tanuló az általa használt tanüzemi gáz- és elektromos üzemű berendezéseket kikapcsolni, a 

hálózatról leválasztani. 

12. A tanuló köteles az általa használt tanüzemi munkahelyet a gyakorlati feladat elvégzése után 

kitakarítani. 

13. A közösen használt munkaterületek takarítását a tanulók előzetes beosztás alapján végzik. 

14. A gyakorlatot vezető tanár (oktató), a gyakorlat befejezése után köteles meggyőződni arról, hogy a 

gáz- és elektromos üzemű berendezéseket és készülékeket kikapcsolták a tanulók, és a hálózatról 

leválasztották. 

15. A gyakorlatot vezető tanár (oktató), a gyakorlat befejezését követően, köteles meggyőződni a 

tanüzem rendjéről és maradéktalan tisztaságáról. 
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Udvar használati rendje 
 

1. Az időjárástól függően tanítási napokon a tanulók az óraközi szünetekben az udvaron tartózkodnak, 

ahol ügyeletes tanár tevékenykedik.  

2. Az udvarról nyíló egyéb épületekbe tanuló csak felnőtt engedélyével tartózkodhat, illetve vihetnek, 

hozhatnak el onnan eszközöket.   

 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához az iskola létesítményeit térítésmentesen használhatja, 

amennyiben az iskola működését nem zavarja. 

 

Az épület védelme 

 

1. A bejárati üvegezett ajtót fokozott óvatossággal közelítsék meg a tanulók. 

2. Az intézmény falát, udvarának berendezéseit firkálni, egyéb módon rongálni tilos.  

3. Az iskola törekszik az intézményben dolgozók és tanulók személyi, valamint vagyonvédelmét a 

legmagasabb szinten megvalósítani. Ennek érdekében szükséges helyzetben biztonsági személyzet 

teljesít szolgálatot, továbbá az épületben biztonsági kamerarendszer működik.  

4. A biztonsági személyzet házirend betartásával kapcsolatos utasításait is kötelesek a tanulók végre-

hajtani. 

 

 

  2. g) Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához 

kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás  
 

 

Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli 

rendezvényeken, programokon (iskolán kívüli elméleti, gyakorlati foglalkozások, szakmai rendezvények, 

üzemlátogatások, tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások vagy a külföldi szakmai gyakorlat) az 

iskolai foglalkozásokon, intézményen belül elvárt viselkedésre, magatartásra, betartandó szabályokra 

vonatkozó előírások az irányadóak.  

 

Amennyiben az iskola vezetése a tanulók viselkedését, munkához és a tanuláshoz való hozzáállását nem 

megfelelőnek találja, vagy fegyelmezetlenséget, szabályok áthágását tapasztalja a rendezvény, program 

során, a fegyelmezetlenség súlyának megfelelő intézkedést kezdeményezhet a programot felügyelő 

pedagógus, osztályfőnök, szakmai személy javaslatára. 

 

 

A.)  Záró rendelkezések 
 

E házirend 2017. december 1-jén lép hatályba, az előző hatályát veszti. 

 
1. A házirendet a nevelőtestület fogadja el. Annak elfogadásakor vagy módosításakor a szülői szervezet, 

az iskolai diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol. A házirendet a nevelőtestület 

képviseletében az igazgató írja alá. 

2. A házirend módosítását az igazgató és az érintett felek – diákközösség, szülői közösség, tantestület – 

kezdeményezhetik, utóbbiak az igazgatóhoz benyújtott beadványban tehetik ezt meg. Ilyen esetben az 

igazgató megkeresi az érintett feleket, egyeztetést kezdeményez, végül ennek alapján készíti el 

módosítási javaslatát, amelyet a jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint terjeszt elő. 

 
A házirend felülvizsgálatát kezdeményezheti  

 

- a fenntartó, 

- az intézmény igazgatója, 

- a nevelőtestület tagja (tagjai) írásban megjelölve a felülvizsgálat tárgyát, indokát és a javaslatot a 

módosításra, 

- szülők csoportja írásban a képviseleti szervén keresztül (Szülői szervezet) megjelölve a felülvizsgálat 

tárgyát, indokát és a javaslatot a módosításra, 

- tanulók csoportja írásban a képviseleti szervén keresztül (diákönkormányzat) megjelölve a  

- felülvizsgálat tárgyát, indokát és a javaslatot a módosításra.  
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A házirend felülvizsgálata legkésőbb a jóváhagyástól számított 5 év múlva történik függetlenül attól, 

hogy bármelyik fél kezdeményezte volna. A felülvizsgálat során minden érdekelt fél véleményét meg kell 

kérdezni az esetleges módosításokról.  

 
 

B.) Legitimáció 
 

Legitimációs záradékok 
 

Az intézmény szülői munkaközössége Kempelen Farkas Képesség- és Tehetségfejlesztő Alapítványi 

Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium házirendjét a jogszabályban meghatározott 

ügyekben véleményezte, és elfogadásra javasolta.  

 

Komárom, 2017. november 23. 

 

 

a szülői munkaközösség elnöke  

 

 

A Diákönkormányzat a Kempelen Farkas Képesség- és Tehetségfejlesztő Alapítványi 

Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium házirendjét a jogszabályban meghatározott 

ügyekben véleményezte, és elfogadásra javasolta.  

 

Komárom, 2017. november 24. 

 

 

a diákönkormányzat elnöke  

 

 

 

Az alkalmazotti közösség a 3/2017. (XI. 24.) számú határozatával a Kempelen Farkas Képesség- 

és Tehetségfejlesztő Alapítványi Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium házirendjét 

elfogadta. 

 

Komárom, 2017. november 24. 

 

 

 

igazgató 

 

 

 

Az intézmény fenntartója a 12/2017. (XII. 1.) számú határozatával Kempelen Farkas Képesség- és 

Tehetségfejlesztő Alapítványi Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium házirendjét 

egyetért, a jogszabályi előírásokon felül ráháruló többlet-kötelezettségeket vállalja az alábbiakban: 

- kulturális és sportrendezvények részleges támogatása, 

- kulturális és sportversenyeken induló tanulók részleges támogatása, 

- külföldi, hazai oktatási intézmények kapcsolattartásának részleges támogatása 

 

 Komárom, 2017. december 1. 

 

 

a kuratórium elnöke 
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1. számú melléklet 
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 
 
 

Szakgimnázium és gimnázium, szakközépiskola, szakiskolát végzettek középiskolája  
 

Tantárgy Évfolyam Szóbeli Írásbeli Gyakorlati 

Magyar nyelv 9-10.  x  

Magyar nyelv 11-12. x x  

Magyar irodalom 9-12. x x  

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
9-12. 

x x  

Matematika 9-12. x x  

Idegen nyelvek 9-12. x x  

Logika 12.  x  

Etika 11.  x  

Biológia - egészségtan 10-12. x x  

Fizika 9-11.  x  

Kémia 9-11.  x  

Földrajz 9-10. x x  

Művészetesztétika 11. x x  

Helytörténet 11  x  

Színjátszás és drámajáték-vezetés 11-12.  x x 

Színjátszás 9-10.  x x 

Ének-zene 9-10. x x  

Vizuális kultúra 9-10.  x  

Informatika 9-10. x  x 

Háztartástan 9.  x  

Gazdálkodási ismeretek 9, 12.  x  

Testnevelés és sport 9-12.   x 

Néptánc 9-12.   x 

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 

ágazat 
9-12. 

   

 - Minden elméleti tantárgy 9-12. x x  

 - Minden gyakorlati tantárgy 11-12.   x 

Rendészet és közszolgálat ágazat  11-12.    

 - Minden elméleti tantárgy 9-12. x x  

 - Minden gyakorlati tantárgy 11-12.   x 

Informatika ágazat 11-12.    

 - Minden elméleti tantárgy 9-12. x x  

 - Minden gyakorlati tantárgy 11-12. x  x 

Elektronika ágazat 9-12.    

 - Minden elméleti tantárgy 9-12. x x  

 - Minden gyakorlati tantárgy 11-12. x  x 

Vendéglátóipar ágazat      

 - Minden elméleti tantárgy 9-12. x x  

 - Minden gyakorlati tantárgy 11-12. x  x 

Kereskedelem ágazat     

 - Minden elméleti tantárgy 9-12. x x  
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 - Minden gyakorlati tantárgy 11-12. x  x 

 

Szakközépiskola (9-11.) 
 

Tantárgy Évfolyam Szóbeli Írásbeli Gyakorlati 

Vendéglátóipar ágazat: 

pincér, szakács, cukrász  

    

 - Minden elméleti tantárgy 9-11. x x  

 - Minden gyakorlati tantárgy 9-11. x  x 

 

Szakgimnáziumi szakképző évfolyam (13-14.) 
 

Tantárgy/modul Évfolyam Szóbeli Írásbeli Gyakorlati 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 13-14.    

 - Minden elméleti tantárgy 13-14. x x  

 - Minden gyakorlati tantárgy 13 x  x 

Kereskedő 13    

 - Minden elméleti tantárgy 13 x x  

 - Minden gyakorlati tantárgy 13 x  x 

Elektrotechnikai technikus 13    

 - Minden elméleti tantárgy 13 x x  

 - Minden gyakorlati tantárgy 13 x  x 

Informatikai rendszerüzemeltető 13-14.    

 - Minden elméleti tantárgy 13 x x  

 - Minden gyakorlati tantárgy 13 x  x 

Vendéglátás-szervező 13-14.    

 - Minden elméleti tantárgy 13 x x  

 - Minden gyakorlati tantárgy 13 x  x 

 
 

Magyar nyelv és irodalom 

Gimnáziumban:  Anyanyelv és kommunikáció (9-10.) 

   Nyelvészet (11-12.)  

   Irodalom (9-12.) 

 

Szakgimnáziumi, gimnáziumi képzés 

9. évfolyam I. félév 9. évfolyam II. félév 

Magyar nyelv: 

- Kommunikáció, tömegkommunikáció (tényezők, funkciók, 
tömegkommunikációs eszközök) 

- Helyesírás (helyesírási alapelvek) 

- Fonetika (magán- és mássalhangzók csoportjai, kapcsolódási 

szabályai) 

1.  

Irodalom: 
- Ókori görög irodalom (líra, epika, dráma) 

- Ókori római irodalom 

- Biblia (Ószövetség, Újszövetség) 
Középkori világi irodalom (lovagi költészet, Dante, Villon) 

2.  

Magyar nyelv: 

- Alaktan (szótövek és toldalékok típusai) 
- Szófajtan alapszófajok, viszonyszók, mondatszók) 

- Szószerkezettan (alá- és mellérendelő szószerkezetek) 

- Mondattan (az egyszerű és az összetett mondat) 

3.  

Irodalom: 

- Középkori egyházi irodalom (himnuszköltészet, legendák) 
- Janus Pannonius munkássága 

- Balassi Bálint munkássága 

- Angol reneszánsz színház, Shakespeare: Rómeó és Júlia 
- Barokk irodalom, Zrínyi: Szigeti veszedelem 

4. Francia klasszicista dráma, Moliére: Tartuffe 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

10. évfolyam I. félév 10. évfolyam II. félév 

Magyar nyelv: 

- Jelentéstan (jel fogalma, jelek típusai, szójelentés) 
- Hangalak és jelentés kapcsolata 

- Szövegtípusok (elbeszélő, leíró, érvelő szövegek) 

 
Irodalom: 

- Felvilágosodás irodalma (angol és francia felvilágosodás, 

klasszicizmus, szentimentalizmus) 
- Csokonai Vitéz Mihály munkássága 

- Berzsenyi Dániel munkássága 

- Romantika világirodalma (német, angol romantika) 
Orosz romantika (Puskin: Anyegin) 

Magyar nyelv: 

- Stilisztikai alapismeretek (stílusérték, stílushatás) 
- Szóképek, alakzatok 

- Szövegműfajok (bemutatkozás, hivatali levél, bemutatkozás, 

előadás) 
- Stílusrétegek, stílusárnyalatok 

5.  

Irodalom: 

- Katona József: Bánk bán 
- Kölcsey Ferenc munkássága 

- Vörösmarty Mihály munkássága 

- Petőfi Sándor munkássága 
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 Jókai Mór: Az arany ember 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

11. évfolyam I. félév 11. évfolyam II. félév 

Magyar nyelv: 
- Retorika (a beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének 

menete) 

- A szónok tulajdonságai, feladatai 
- A beszéd megszólaltatása 

 

Irodalom: 
- Realizmus világirodalma (angol, német, francia, orosz realista 

epika) 

- A 19. század másod felének lírája  
- Arany János (Toldi, balladák, lírai művek) 

- Madách Imre: Az ember tragédiája 

Mikszáth Kálmán munkássága 

Magyar nyelv: 
- Mai magyar nyelvváltozatok 

- Nyelvjárások 

- Határon túli magyarok nyelvhasználata 
- Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés 

6.  

Irodalom: 

- Nyugat 1. nemzedéke ( a Nyugat, Juhász Gyula, Tóth Árpád) 
- Ady Endre szimbolizmusa 

- Móricz Zsigmond munkássága 

- Kosztolányi Dezső lírai és prózai alkotásai 
Babits Mihály munkássága 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

12. évfolyam I. félév 12. évfolyam II. félév 

Magyar nyelv: 

- A nyelv és az ember 

- A nyelvek eredete 
- Az írás története 

- A nyelvrokonság bizonyítékai 

 
Irodalom: 

- József Attila munkássága 

- Radnóti Miklós költészete 
- 20. századi epika (Kafka, Mann, Bulgakov) 

Pilinszky János, Weöres Sándor, Illyés Gyula 

Magyar nyelv: 

- A magyar nyelv történetének főbb korszakai 

- A nyelvtörténeti kutatások forrásai 
- Az magyar helyesírás története 

Szókincsünk bővülése 

 
Irodalom: 

- Örkény István: Tóték 

- Szabó Magda: Abigél / Az ajtó 
- Kertész Imre: Sorstalanság 

- Regionális kultúra: Csokonai és Komárom 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

11. évfolyam I. félév 11. évfolyam II. félév 

Magyar nyelv: 

- Kommunikáció, tömegkommunikáció (tényezők, funkciók, 

tömegkommunikációs eszközök) 
- Helyesírás (helyesírási alapelvek) 

- Fonetika (magán- és mássalhangzók csoportjai, kapcsolódási 

szabályai) 
- Alaktan (szótövek és toldalékok típusai) 

- Szófajtan alapszófajok, viszonyszók, mondatszók) 
- Szószerkezettan (alá- és mellérendelő szószerkezetek) 

- Mondattan (az egyszerű és az összetett mondat) 

 
Irodalom: 

- Ókori görög irodalom (líra, epika, dráma) 

- Ókori római irodalom 
- Biblia (Ószövetség, Újszövetség) 

- Középkori világi irodalom (lovagi költészet, Dante, Villon) 

- Középkori egyházi irodalom (himnuszköltészet, legendák) 
- Janus Pannonius munkássága 

- Balassi Bálint munkássága 

- Angol reneszánsz színház, Shakespeare: Rómeó és Júlia 
- Barokk irodalom, Zrínyi: Szigeti veszedelem 

Francia klasszicista dráma, Moliére: Tartuffe 

Magyar nyelv: 

- Jelentéstan (jel fogalma, jelek típusai, szójelentés) 

- Hangalak és jelentés kapcsolata 
- Szövegtípusok (elbeszélő, leíró, érvelő szövegek) 

- Stilisztikai alapismeretek (stílusérték, stílushatás) 

- Szóképek, alakzatok 
- Szövegműfajok (bemutatkozás, hivatali levél, bemutatkozás, 

előadás) 
- Stílusrétegek, stílusárnyalatok 

 

Irodalom: 
- Felvilágosodás irodalma (angol és francia felvilágosodás, 

klasszicizmus, szentimentalizmus) 

- Csokonai Vitéz Mihály munkássága 
- Berzsenyi Dániel munkássága 

- Romantika világirodalma (német, angol romantika) 

- Orosz romantika (Puskin: Anyegin) 
- Katona József: Bánk bán 

- Kölcsey Ferenc munkássága 

- Vörösmarty Mihály munkássága 
- Petőfi Sándor munkássága 

Jókai Mór: Az arany ember 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

12. évfolyam I. félév 12. évfolyam II. félév 

Magyar nyelv: 

- Retorika (a beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének 

menete) 
- A szónok tulajdonságai, feladatai 

- A beszéd megszólaltatása 

- Mai magyar nyelvváltozatok 
- Nyelvjárások 

- Határon túli magyarok nyelvhasználata 

- Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés 
 

Irodalom: 

- Realizmus világirodalma (angol, német, francia, orosz realista 
epika) 

- A 19. század másod felének lírája  

- Arany János (Toldi, balladák, lírai művek) 

- Madách Imre: Az ember tragédiája 

- Mikszáth Kálmán munkássága 

- Nyugat 1. nemzedéke (a Nyugat, Juhász Gyula, Tóth Árpád) 
- Ady Endre szimbolizmusa 

- Móricz Zsigmond munkássága 

- Kosztolányi Dezső lírai és prózai alkotásai 
Babits Mihály munkássága 

Magyar nyelv: 

- A nyelv és az ember 

- A nyelvek eredete 
- Az írás története 

- A nyelvrokonság bizonyítékai 

- A magyar nyelv történetének főbb korszakai 
- A nyelvtörténeti kutatások forrásai 

- Az magyar helyesírás története 

Szókincsünk bővülése 
 

Irodalom: 

- József Attila munkássága 
- Radnóti Miklós költészete 

- 20. századi epika (Kafka, Mann, Bulgakov) 

- Pilinszky János, Weöres Sándor, Illyés Gyula 

- Örkény István: Tóték 

- Szabó Magda: Abigél/ Az ajtó 

- Kertész Imre: Sorstalanság 
- Regionális kultúra: Csokonai és Komárom 
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Kommunikáció - magyar 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

9. évfolyam I. félév 9. évfolyam II. félév 

- Kommunikáció: növényi kommunikáció, tömegkommunikáció, 

nyilvános kommunikáció 

- Nyelvészet: a világ nyelvei, a beszéd és a nyelv 

- Jelentéstan: jelek érzékelése, hangalak és jelentés kapcsolata 
- A reneszánsz, a barokk, a felvilágosodás és a klasszicizmus 

A magyar helyesírás 

- Mai magyar nyelvváltozatok: köznyelv, irodalmi nyelv 

- Irodalmi műnemek, műfajok 

- Szájhagyomány, népköltészet 

- A Nyugat költői 
- Mondattan: mondatok szerkezete 

Kortárs irodalom 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

10. évfolyam I. félév 10. évfolyam II. félév 

- Kommunikációs alapelvek, zavarok 

- Jelek, jeltípusok 
- A nyelvtudomány kérdései 

- Nyelv és társadalom: köznyelv, csoportnyelvek, nyelvjárások 

- Ady Endre és József Attila költészete 
Shakespeare: Rómeó és Júlia, Katona József: Bánk bán 

- Határon túli magyar irodalom  

- Az önéletrajz és a motivációs levél 
- Retorika: beszédkészség fejlesztése, vitázás, disputa 

- Nyelvtörténet, a szókincs változásai 

Az avantgárd irányzatai és képviselői 

 

Matematika 

 
Az osztályozóvizsgák formája: írásbeli 

A féléves osztályozóvizsga tematikáját az évfolyam tanmenetének megfelelően az I. félév és a II. félév tananyagát tartalmazza.  

 

Szakgimnázium, gimnázium 

9. évfolyam I. félév  

1.) Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete 
- A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a hétköznapi életben 

- Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése 

- Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása 
2.) Számtan, algebra 

- Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában 

(pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, azonosságok 
- Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok 

megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz azegyenletrendszer 
megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

9. évfolyam II. félév 

3.) Összefüggések, függvények, sorozatok 
- A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete 

-  A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon) 

- Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása 
- Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alapján 

- Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség 

4.) Geometria 
- Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése 

- Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük 

- A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak ismerete 
- Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület) 

- Szimmetria ismerete, használata 

- Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes vonalak, pontok, körök) 
- Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel 

- Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete 
- Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal 

- A szerkesztési feladatok 

5.) Valószínűség, statisztika 
– Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása 

– Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése meghatározása 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

10. évfolyam I. félév  

1.) Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Egyszerű összeszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban 

- Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására 
- A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a hétköznapi életben 

- Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése 

2.) Számtan, algebra 
- Négyzetgyök fogalma, azonosságai 

- Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok 

megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése 
- Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az 

egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése 

- Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

10. évfolyam II. félév  

3.) Összefüggések, függvények, sorozatok 
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- A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

- Egyszerű függvény-transzformációk végrehajtása   

Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alapján 
4.) Geometria 

- A körrel kapcsolatos ismeretek bővülésének hatása elméleti és gyakorlati számításokban 

- A hasonlósági transzformáció és tulajdonságainak ismerete 
- Hasonló alakzatok; két hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat) 

- Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyes-szögek szögfüggvényeivel; 

magasságtétel és befogótétel ismerete 
- Vektor felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben 

5.) Valószínűség, statisztika 

- Véletlen esemény, elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata 
- Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen jósolt esélyek és a relatív gyakoriságok összevetése 

- A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező képessége fejlődik. A tanulók képesek adatsokaságot 

jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni 
- Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott esemény bekövetkezésének esélyét a klasszikus modell alapján 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

11. évfolyam I. félév 

1.) Gondolkodási és megismerési módszerek 
- A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása 

- A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában 

- A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából 

- A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani 

2.) Számtan, algebra 

- A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete 
- A logaritmus fogalmának ismerete 

- A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét esetekben probléma megoldása céljából 

- Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése 
- A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós számkörben tanult új műveletek felhasználásával 

- Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

3.) Összefüggések, függvények, sorozatok 
- A trigonometrikus függvények tulajdonságainak és grafikonjának alkalmazása egyszerű periodikus jelenségek, folyamatok vizsgálatára 

- Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása 

- Függvény-transzformációk végrehajtása 
- Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

11. évfolyam II. félév 

4.) Geometria 
- Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésében 

- A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban 

- A valós problémákhoz geometriai modell alkotása 
- Hosszúság és szög kiszámítása 

- Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása 

- Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, alkalmazása. 
- A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordinátarendszerben, kör és 

egyenes egyenlete, geometriai feladatok 

- algebrai megoldása 
5.) Valószínűség, statisztika 

- A valószínűség matematikai fogalma, valószínűség klasszikus kiszámítási módja 
- Mintavétel és valószínűség 

- A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémák 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

12. évfolyam I. félév 

1.) Gondolkodási és megismerési módszerek 

- A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a hétköznapi életben 

- Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése 
- Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben 

- A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából 

- A szöveghez illő matematikai modell elkészítése 
2.) Számtan, algebra 

3.) Összefüggések, függvények, sorozatok 

- A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati alkalmazások 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

12. évfolyam II. félév 

4.) Geometria 

- A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban 
- A valós problémákhoz geometriai modell alkotása 

- Kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása speciális síkidomok és testek esetében 

5.) Valószínűség, statisztika 
- Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében 

- A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat tudják értelmezni, kezelni 

- Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

9. évfolyam I. félév   9. évfolyam II. félév  

- Számtan, algebra 

- Racionális számok 
- Halmazok 

- Hatványozás 

- Valós számok 
- Geometria 
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- Alaphalmaz, metszet, únió, különbség 

- Függvények 

- Lineáris, másodfokú 

7.  

- Térelemek 

- Síkidomok, terület, kerület  

- Térbeli testek 
- Koordináta geometria  

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Gondolkodásmódszerek 

- Nyelv és logika 
- Számtan algebra 

- Keressük az ismeretlent! 

- Banki ügyletek 
- Függvények, sorozatok, algoritmusok 

- Adat, hír, információ 

- Lineáris és nem lineáris függvény 

- Sorozatok 

- Nevezetes sorozatok 
- Geometria 

- Geometriai transzformációk 

- Vektorok 
- Vetületi ábrázolás 

- Valószínűség 

- Kombinatorika 
- Statisztika    

 

Szakiskolát végzettek középiskolája 

11. évfolyam I. félév 

1.) Gondolkodási és megismerési módszerek 
- Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete 

- A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a hétköznapi életben 

- Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése 
- Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása 

2.) Számtan, algebra 

- Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában 
(pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, azonosságok 

- Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok 

megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 
Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz azegyenletrendszer 

megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése 

3.) Összefüggések, függvények, sorozatok 
- A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete 

-  A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon) 

- Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása 
- Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alapján 

- Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség 

4.) Geometria 
- Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése 

- Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük 

- A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak ismerete 
- Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület) 

- Szimmetria ismerete, használata 

- Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes vonalak, pontok, körök) 
- Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel 

- Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete 

- Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal 
- A szerkesztési feladatok 

5.) Valószínűség, statisztika 

– Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása 
– Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése meghatározása 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája 

11. évfolyam II. félév 

1.) Gondolkodási és megismerési módszerek 

- Egyszerű összeszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban 

- Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására 

- A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a hétköznapi életben 

- Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése 

2.) Számtan, algebra 
- Négyzetgyök fogalma, azonosságai 

- Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok 

megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése 
- Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az 

egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése 

- Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása 
3.) Összefüggések, függvények, sorozatok 

- A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

- Egyszerű függvény-transzformációk végrehajtása   
- Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alapján 

4.) Geometria 

- A körrel kapcsolatos ismeretek bővülésének hatása elméleti és gyakorlati számításokban 
- A hasonlósági transzformáció és tulajdonságainak ismerete 

- Hasonló alakzatok; két hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat) 

- Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyes-szögek szögfüggvényeivel; 
magasságtétel és befogótétel ismerete 

- Vektor felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben 

5.) Valószínűség, statisztika 
- Véletlen esemény, elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata 

- Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen jósolt esélyek és a relatív gyakoriságok összevetése 

- A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező képessége fejlődik. A tanulók képesek adatsokaságot 
jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni 
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- Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott esemény bekövetkezésének esélyét a klasszikus modell alapján 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája 

12. évfolyam I. félév  

1.) Gondolkodási és megismerési módszerek 
- A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása 

- A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában 

- A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából 
- A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani 

2.) Számtan, algebra 

- A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete 
- A logaritmus fogalmának ismerete 

- A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét esetekben probléma megoldása céljából 

- Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése 
- A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós számkörben tanult új műveletek felhasználásával 

- Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

3.) Összefüggések, függvények, sorozatok 
- A trigonometrikus függvények tulajdonságainak és grafikonjának alkalmazása egyszerű periodikus jelenségek, folyamatok vizsgálatára 

- Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása 

- Függvény-transzformációk végrehajtása 
- Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete 

4.) Geometria 

- Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésében 

- A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban 

- A valós problémákhoz geometriai modell alkotása 

- Hosszúság és szög kiszámítása 
- Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása 

- Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, alkalmazása. 

- A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordinátarendszerben, kör és 
egyenes egyenlete, geometriai feladatok 

- algebrai megoldása 

5.) Valószínűség, statisztika 
- A valószínűség matematikai fogalma, valószínűség klasszikus kiszámítási módja 

- Mintavétel és valószínűség 

- A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémák 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája 

12. évfolyam II. félév 

1.) Gondolkodási és megismerési módszerek 

- A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a hétköznapi életben 

- Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése 

- Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben 

- A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, rendezése problémamegoldás céljából 
- A szöveghez illő matematikai modell elkészítése 

2.) Számtan, algebra 

3.) Összefüggések, függvények, sorozatok 
- A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati alkalmazások 

4.) Geometria 

- A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban 
- A valós problémákhoz geometriai modell alkotása 

- Kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása speciális síkidomok és testek esetében 
5.) Valószínűség, statisztika 

- Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében 

- A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat tudják értelmezni, kezelni 
- Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét 

Összességében 

- A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat 

- Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat 

- Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni 

- Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, elektronikus eszközöket. 
- Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok megoldásához célszerű ábrákat készíteni 

- A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai szakkifejezéseket, jelöléseket 

- A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények 
becslésére 

- A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs készsége 

- A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel 

 

Logika 

 

Gimnázium 

11. évfolyam I. félév  

- A logika fogalma 

- A logika, a gondolkodás és nyelv kapcsolata 

- Nyelv és gondolkodás: a nyelv logikai és érzelmi hangulati tartalma, nyelv és gondolkodás kölcsönhatása 
- A fogalom 

- A fogalom fogalma 

- Fogalomfajták 
- Fogalmak közötti viszonyok 

 

Gimnázium 

11. évfolyam II. félév 

- A meghatározás és a felosztás 
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- A meghatározás 

- A felosztás 

- Az arisztotelészi szillogisztika 
- A kijelentés fogalma 

- Az egyszerű kijelentés szerkezete 

- Az egyalanyú kijelentések fajtái 
- Következtetések kategorikus kijelentésekkel 

- Logikai törvények 

 

Angol nyelv 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

Témakörök, témák: 
1. Az ember külseje (arc, test) és jelleme 

2. Önéletrajz 

3. Iskola, képzés, szakmák 
4. Művelődés, szabadidő, televízió 

5. Közlekedés 

a) autóipar 
b) mennyit keres egy német szakmunkás? 

c) szakszervezetek 

d) közlekedési táblák 

  

Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek 

A mondat és a mondattípusok 
- mondatbővítés az egyszerű mondaton belül 

- alany-állítmány viszonya 

- szórend 
A  névszó  

- a főnévek többes száma, helyesírása, képzése, igéből képzett 

főnevek, összetett főnevek; 
 

a) a határozott névelő 

b) a határozatlan névelő 
c) a mutató névmás 

d) a birtokos névmás 

e) számnevek: tőszámnév, sorszámnév 
A melléknév  

- fokozás - ragozás - jelzős szerkezetek - a melléknévi igenév 

A névmás 
a) személyes 

b) birtokos 

c) mutató 
d) kérdő  

8. Témakörök, témák: 

9. 1. Lakáskörülmények 

10. a) lakáskeresés 

11. b) hirdetések 

12. 2. Család, generációk, 

személyes kapcsolatok, szociális helyzet 

13. a) szülők és gyerekek 

14. c) családi költségvetés 

15. d) barkácsolás 

16. e) családi ünnepek 

17. 3. Ember és társadalom 

18. Az élet fordulópontjai, 
(önéletrajz, közösségek, emberi kapcsolatok) 

19. 4. Tágabb környezetünk 

20. Hazánk, célnyelvi országok 

(Ausztria, Németország, Svájc) földrajzi viszonyai 

21. társadalmi viszonyai 

22. szokások 

23. intézmények 

24. vallás 

25. nemzeti sajátossága 

26.  

27. Nyelvtani és nyelvtörténeti 

ismeretek 

28. Az igék – igeidők, folyamatos-
egyszerű párok segédigék a mondatszerkesztésben  

29. - Főigék 

30. - segédigék 

31. - ragok és az azokkal 

kapcsolatos helyesírási tudnivalók 

32. - igevonzatok 

33. - visszaható, névmással (is) 

használható igék 

34. Rendhagyó igék a  mondatban 

35. - aktív - passzív 

36. Módbeli segédigék - 

jelentésmódosító hatásuk 

37. A határozói funkció az 

angolban 

38. a) határozószók 

39. b) elöljárószók 

40. - vonatkozó kérdőszavas 

szerkezetek   

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

Témakörök, témák: 

1. Környezetvédelem 
Mit tehetünk a környezetért? 

2. Az iskola világa 

A diákok élete hazánkban és a célnyelvi országokban  
3. A munka világa 

- pályaválasztás 

- nyári munka 
- munkavállalás 

- munkakörülmények 

- a pénz, az árak, a megélhetés 
4. Ép testben ép lélek" 

Egészséges életmód és étkezés 

 

42. Témakörök, témák: 

43. 1. Szabadidő, szórakozás 

44. - művészeti események (mozi, 

TV, színház, rádió, koncert) 

45. - olvasás 

46. - sportesemények 

47. 2. Kultúra: 

48. - irodalom: adaptált történet, 

könnyű vers feldolgozása 

49. - történelem: híres emberek 

50. - zene: zenehallgatás, daltanulás 
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Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek 

Mondattani lépések 

a tagadás 
a tagadószók használata 

a kérdés 

a felkiáltás 

41. főmondat – mellékmondat – a függő beszéd alapesetei 

51. 3. Tudomány és technika 

52. Technika az otthonunkban 
(számítógép, háztartási gépek) 

53.  

54. Nyelvtani és nyelvtörténeti 

ismeretek 

55. Összetett mondatok 

56. - alárendelő 

57. - mellérendelő 

58. tárgyi alárendelés 

   

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

Témakörök, témák: 

1. Az ember külseje és jelleme 
2. Önéletrajz jövőképpel 

3. Iskola, képzés, szakmák, pályaválasztás 

4. Művelődés, szabadidő, televízió 
5. Közlekedés – hajó és repülő 

a) érdekérvényesítés 

6. Lakáskörülmények, ház berendezése 
a) lakáskeresés, házépítés 

b) hirdetések: álláshirdetések 

 
Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek 

A mondat és a mondattípusok 

- mondatbővítés az összetett mondaton belül 
- főmondatok és mellékmondatok sorrendi variációi 

A névszók haladóbb szintű használata 

59. A melléknév - fokozás – egyszerű és összetett fokozás – 

jelzős szerkezetek – melléknévi igenevek jelzői szerepben. 
Összehasonlító szerkezetek 

60. Témakörök, témák: 

61. 1. Család, generációk, 

személyes kapcsolatok, szociális helyzet 

62. a) szülők, gyerekek és 

nagyszülők 

63. b iskolarendszer régebben és ma 

64. c) nemzedékek és ünnepek 

65. 2. Ember és társadalom 

66. Az élet fordulópontjai, 
(önéletrajz, közösségek, emberi kapcsolatok) 

67. 3. Tágabb környezetünk 

68. Hazánk, Magyarország A 

célnyelvi országok földrajzi és társadalmi viszonyai politikai 

berendezkedés nemzeti sajátosságok összevetése a célnyelvi 
országokban 

69. Nyelvtani és nyelvtörténeti 

ismeretek 

70. Igeidők, perfektivitás, zárt és 

nyílt időkörű szerkezetek. Az igeidő egyeztetés és a függő beszéd 
bonyolultabb formái 

71. A szenvedő szerkezet – 

nyelvtani és stilisztikai tudnivalók    

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

72. Témakörök, témák: 

73. 1. Környezetvédelem 

74. Nyersanyag és hulladék 

75. Recycling-lehetőségek 

76. 2. Az iskola világa 

77. A diákok élete hazánkban és a célnyelvi országokban-
ösztöndíj, tandíj 

78. 3. A munka világa 

79. - pályaválasztás: képzettség és kompetencia 

80. - munkavállalás  

81. - munkakörülmények 

82. - a pénz, az árak, a megélhetés 

83. 4. "Ép testben ép lélek" 

84. Egészséges életmód, étkezés és testgyakorlás 

85. Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek 

86. Mondattani eljárások az egyszerű és az összetett 

mondatban Kötőszavak 

87. Feltételes mód 

88. A segédigék igeidőkre bontott funkciói 

89. Témakörök, témák: 

90. 1. Szabadidő, szórakozás 

91. - művészeti események (mozi, 
tv, színház, rádió, koncert) 

92. - olvasás 

93. - sportesemények 

94. 2. Kultúra: 

95. - irodalom: rövid történet, vers 

feldolgozása 

96. - történelem: híres események 

97. - zene: zenehallgatás, daltanulás 

98. 3. Tudomány és technika 

99. Technika a környezetünkben: 

otthon és a munkahelyen 

100. Nyelvtani és nyelvtörténeti 
ismeretek 

101. Összetett mondatok 

102. okhatározói mellékmondat 

103. feltételes mellékmondat 

104. célhatározói mellékmondat 

105. megengedő mellékmondat 

106. a tagmondatok helye az 

összetett és a többszörösen összetett mondatban 

107. sorrend   

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

9. évfolyam I. félév 9. évfolyam II. félév 

Témakörök, témák: 

1. Az ember külseje – jellemvonások, 

2. Önéletrajz 
3. Iskola, képzés, szakmák 

4. Művelődés, szabadidő, televízió 

Témakörök, témák: 
1. Lakáskörülmények 

a) lakáskeresés 

b) hirdetések 
2. Család, generációk, személyes kapcsolatok, szociális helyzet 
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5. Közlekedés 

a) szolgáltatóipar 

b) mennyit keres egy angol munkás? 
c) a munka világa 

d) közlekedés 

Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek: 
A mondat és a mondattípusok 

- mondatbővítés az egyszerű mondaton belül 

- alany-állítmány viszonya 
- szórend 

A névszó  

- a főnévek többes száma, helyesírása, képzése, igéből képzett 
főnevek, összetett főnevek;  

a határozott névelő  

a határozatlan névelő 
a mutató névmás 

a birtokos névmás 

A számnevek: tőszámnév, sorszámnév 
A  melléknév  

- fokozás - ragozás - jelzős szerkezetek - a melléknévi igenév 

A névmás 
a) személyes 

b) birtokos 

c) mutató 
d) kérdő 

a) szülők és gyerekek 

c) családi költségvetés 

d) barkácsolás 
e) családi ünnepek 

3. Ember és társadalom 

Az élet fordulópontjai, (önéletrajz, közösségek, emberi kapcsolatok) 
4. Tágabb környezetünk 

Hazánk, Magyarország. 

A célnyelvi országok  
- földrajzi viszonyai 

- társadalmi viszonyai 

- népszokások 
- társadalmi intézmények 

- vallás 

- nemzeti sajátosságok 
Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek: 

Az igék – igeidők, folyamatos-egyszerű párok, segédigék a 

mondatszerkesztésben 
- Főigék 

- segédigék 

- ragok, igevégződések, és az azokkal kapcsolatos helyesírási 
tudnivalók 

- igevonzatok 

Rendhagyó igék a mondatban 
- aktív - passzív 

Módbeli segédigék - jelentésmódosító hatásuk 

A határozói funkció az angolban 
a) határozószók 

b) elöljárószók 

- vonatkozó kérdőszavas szerkezetek 

 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

10. évfolyam I. félév 10. évfolyam II. félév 

Témakörök, témák: 

1. Környezetvédelem 
Mit tehetünk a környezetért? 

2. Az iskola világa 

A diákok élete hazánkban és a célnyelvi országokban  
3. A munka világa 

- pályaválasztás 

- nyári munka 
- munkavállalás 

- munkakörülmények 

- a pénz, az árak, a megélhetés 
4. Ép testben ép lélek" 

Egészséges életmód és étkezés 

Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek: 
Mondattani lépések 

a tagadás 

a tagadószók használata 
a kérdés 

a felkiáltás 

főmondat – mellékmondat – a függő beszéd alapesetei 

Témakörök, témák: 

1. Szabadidő, szórakozás 

- művészeti események (mozi, TV, színház, rádió, koncert) 

- olvasás 
- sportesemények 

2. Kultúra: 

- irodalom: adaptált történet, könnyű vers feldolgozása 
- történelem: híres emberek 

- zene: zenehallgatás, daltanulás 

3. Tudomány és technika 
Technika az otthonunkban (számítógép, háztartási gépek) 

Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek: 

Összetett mondatok 
- alárendelő 

- mellérendelő 

tárgyi alárendelés 

 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

11. évfolyam I. félév 11. évfolyam II. félév 

Témakörök, témák: 

1. Az emberi külső, személyleírás és jellemrajz 
2. Önéletrajz jövőképpel 

3. Iskola, képzés, szakmák, pályaválasztás 

4. Művelődés, szabadidő, televízió, mozi, filmek… 
5. Közlekedés – hajó és repülő 

a) jegyvásárlás és utazás 

6. Lakáskörülmények, ház berendezése 
a) lakáskeresés, házépítés 

b) hirdetések. 

Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek: 
A mondat és a mondattípusok 

- mondatbővítés az összetett mondaton belül 

- főmondatok és mellékmondatok sorrendi variációi 
A névszók haladóbb szintű használata 

A melléknév - fokozás – egyszerű és összetett fokozás – jelzős 

szerkezetek – melléknévi igenevek jelzői szerepben.  
Összehasonlító szerkezetek 

Témakörök, témák: 

1. Család, generációk, személyes kapcsolatok, szociális helyzet 

a) szülők, gyerekek és nagyszülők 
b iskolarendszer régebben és ma 

c) nemzedékek és ünnepek 

2. Ember és társadalom 
Az élet fordulópontjai, (önéletrajz, közösségek, emberi kapcsolatok) 

3. Tágabb környezetünk 

Hazánk, Magyarország A célnyelvi országok földrajzi és társadalmi 
viszonyai politikai berendezkedés nemzeti sajátosságok összevetése a 

célnyelvi országokban 

Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek: 
Igeidők, perfektivitás, zárt és nyílt időkörű szerkezetek. Az igeidő 

egyeztetés és a függő beszéd bonyolultabb formái 

A szenvedő szerkezet – nyelvtani és stilisztikai tudnivalók 

 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

Témakörök 

Személyes vonatkozások 

Lakóhelyek: országok, városok 
Napi és szabadidős tevékenységek 

Foglalkozások 

Témakörök 

A lakás helyiségei 

Háztartási munkák 
Szórakozóhelyek 

Munkahelyi programok 
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Hobbik szabadidős tevékenységek 

Öltözködés 

Rendelés, kiszolgálás, fizetés vendéglátóhelyen 
Vásárlás egy élelmiszerboltban 

Étkezés megbeszélése 

Nyelvtani ismeretek 
Birtokos névmások 

Elöljárószók 

A főnevek írása 
- többes száma 

A névelők: határozott, határozatlan; a magyartól eltérő 

A kijelentő és kérdő mondat szórendje 
Szabályos és rendhagyó igék 

A sorszámnevek, a keltezés különleges helyesírási tudnivalók 

Tantárgyak, órarend az iskola rendje szokásszerű cselekvések 

Vendégek fogadása 

Ételek, étkezési  
szokások néhány országban 

Nyelvtani ismeretek 

a rendhagyó igék csoportosítása 
Az igék „-ing” – es alakjai 

Időhatározók 

Módbeli segédigék – jelentésmódosító szerepük az angol nyelvben 
A módbeli segédigék múlt ideje 

 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

Témakörök 

Sportágak, sportolási szokások 

Településtípusok, háztípusok 
Lakókörnyezet bemutatása 

Albérletkeresés 

Közlekedési eszközök 

Utazás autóval 

Utazási lehetőségek 

A szabadidő eltöltése: kiállítás, kulturális programok, koncertek, 
 

Nyelvtani ismeretek 

Igevonzatok 
Kérdő névmási, mutató névmási határozók 

A melléknév fokozása 

Hasonlító szerkezetek 
Perfektivitás 

A beszéd pillanata az igeidőrendszerben 

Témakörök 

Tévéműsorok, tévénézési szokások 

Eltérő kulturális szokások 
Országismeret, angolul beszélő országok 

Az angol nyelv a nagyvilágban 

Munkahely, pályázatok, önéletrajz, állásinterjú 

Háziállatok, állatgondozás, házikedvencek 

Utcai útbaigazítás kérése  

és adása 
Napirend, kikapcsolódás 

Gyakori betegségek 

 
Nyelvtani ismeretek 

A melléknevek fokozása 

Az elbeszélő múlt 
Függő beszéd 

Jövő idő 

Felszólító mód 
Feltételes mód 

 

Német nyelv 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II.  

- Témakörök, témák: 

  1. Az ember külseje (arc, test) és jelleme 
  2. Önéletrajz 

  3. Iskola, képzés, szakmák 

  4. Művelődés, szabadidő, televízió 
  5. Közlekedés 

  a) autóipar 

  b) mennyit keres egy német szakmunkás? 
  c) szakszervezetek 

  d) közlekedési táblák 
  

-  Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek 

-  A mondat és a mondattípusok 
- mondatbővítés az egyszerű mondaton belül 

- alany-állítmány viszonya 

- szórend 

- A névszói csoport 

- a főnév neme, száma, ragozása, képzése, igéből   

  képzett főnevek, összetett főnevek; 
  a determinánsok 

  a) a határozott névelő 

  b) a határozatlan névelő 
  c) a mutató névmás 

  d) a birtokos névmás 

  e) számnevek: tőszámnév, sorszámnév 
- A melléknév  

- fokozás - ragozás - jelzős szerkezetek - a melléknévi  

   igenév 
  A névmás 

  a) személyes 

  b) birtokos 
  c) mutató 

  d) kérdő 

Témakörök, témák: 

1. Lakáskörülmények 
a) lakáskeresés 

b) hirdetések 

2. Család, generációk, személyes kapcsolatok, szociális helyzet 
a) szülők és gyerekek 

c) családi költségvetés 

d) barkácsolás 
e) családi ünnepek 

3. Ember és társadalom 
Az élet fordulópontjai, (önéletrajz, közösségek, emberi kapcsolatok) 

4. Tágabb környezetünk 

Hazánk, célnyelvi országok (Ausztria, Németország, Svájc) földrajzi 
viszonyai 

társadalmi viszonyai 

szokások 

intézmények 

vallás 

nemzeti sajátossága 
 

Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek 

Az igei csoport 
- önálló igék 

- segédigék 

- igekötős igék 
- igevonzatok 

- visszaható, névmással (is) használható igék 

igeragozás - rendhagyó igeragozás 
igeidők - Präsens-Präteritum-Perfekt  

Az igei csoport funkciója a mondatban 

- aktív szerkezet 
módbeli segédigék – ragozásuk 

A határozói csoport 

a) határozó 

b) elöljárószó 

- tárgyesettel álló  

- részes esettel álló 
- tárgy- vagy részes esettel álló elöljárószó 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

10. évfolyam I. félév 10. évfolyam II. félév 

Témakörök, témák: Témakörök, témák: 
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1. Környezetvédelem 

Mit tehetünk a környezetért? 

2. Az iskola világa 
A diákok élete hazánkban és a célnyelvi országokban  

3. A munka világa 

- pályaválasztás 
- nyári munka 

- munkavállalás 

- munkakörülmények 
- a pénz, az árak, a megélhetés 

4. Ép testben ép lélek" 

Egészséges életmód és étkezés 
 

Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek 

Mondattani eljárások 
a tagadás 

a tagadószók használata 

a kérdés 
a felkiáltás 

Kötőmód 

- konjunktív I. 
- konjunktív II. 

direkt - indirekt kérdés – beszéd 

1. Szabadidő, szórakozás 

- művészeti események (mozi, tv, színház, rádió, koncert) 

- olvasás 
- sportesemények 

2. Kultúra: 

- irodalom: adaptált történet, könnyű vers feldolgozása 
- történelem: híres emberek 

- zene: zenehallgatás, daltanulás 

3. Tudomány és technika 
Technika az otthonunkban (számítógép, háztartási gépek) 

 

Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek 
Összetett mondatok 

- alárendelő 

- mellérendelő 
okhatározói mellékmondat 

feltételes mellékmondat 

célhatározói mellékmondat 
megengedő mellékmondat 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

Témakörök, témák: 

1. Az ember külseje és jelleme 

2. Önéletrajz jövőképpel 
3. Iskola, képzés, szakmák, pályaválasztás 

4. Művelődés, szabadidő, televízió 

5. Közlekedés – hajó és repülő 
a) érdekérvényesítés 

6. Lakáskörülmények, ház berendezése 

a) lakáskeresés, házépítés 
b) hirdetések: álláshirdetések 

 

Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek 
A mondat és a mondattípusok 

- mondatbővítés az összetett mondaton belül 

- főmondatok és mellékmondatok sorrendi variációi 
A névszói csoport 

- a főnév neme, száma, ragozása, képzése, igéből képzett főnevek, 

összetett főnevek. 
- a determinánsok 

A melléknév - fokozás - ragozás - jelzős szerkezetek – a melléknévi 

igenév 
A névmás: 

a) személyes 

b) birtokos 
c) mutató 

d) kérdő 

Témakörök, témák: 

1. Család, generációk, személyes kapcsolatok, szociális helyzet 

a) szülők, gyerekek és nagyszülők 
b) iskolarendszer régebben és ma 

c) nemzedékek és ünnepek 

2. Ember és társadalom 
Az élet fordulópontjai, (önéletrajz, közösségek, emberi kapcsolatok) 

3. Tágabb környezetünk 

Hazánk, célnyelvi országok (Ausztria, Németország, Svájc) földrajzi 
és 

társadalmi viszonyai 

politikai berendezkedés 
nemzeti sajátosságok összevetése a célnyelvi országokban 

 

Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek 
Az igei csoport 

- önálló igék 

- segédigék 
- igekötős igék 

- igevonzatok 

- visszaható, névmással (is) használható igék 
igeragozás - rendhagyó igeragozás 

igeidők - Präsens-Präteritum-Perfekt-Plusquamperfekt 

igemódok - Indikatív – Imperativ – Konjuktiv III. 
Az igei csoport funkciója a mondatban 

- aktív szerkezet 
- passzív szerkezet 

módbeli segédigék – ragozásuk. 

A határozói csoport 
a) határozó 

b) elöljárószó 

- tárgyesettel álló  

- részes esettel álló 

- tárgy- vagy részes esettel álló elöljárószó 

 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

Témakörök, témák: 

1. Környezetvédelem 
Nyersanyag és hulladék 

Recycling - lehetőségek 

2. Az iskola világa 
A diákok élete hazánkban és a célnyelvi országokban-ösztöndíj, tandíj 

3. A munka világa 

- pályaválasztás: képzettség és kompetencia 
- munkavállalás 

- munkakörülmények 

- a pénz, az árak, a megélhetés 

4. "Ép testben ép lélek" 

Egészséges életmód, étkezés és testgyakorlás 

 
Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek 

Mondattani eljárások az egyszerű és az összetett mondatban 

A korreferencia kifejezésének módjai az összetett mondatban. 
Kötőmód 

- konjunktív I. 

Témakörök, témák: 

1. Szabadidő, szórakozás 
- művészeti események (mozi, TV, színház, rádió, koncert) 

- olvasás 

- sportesemények 
2. Kultúra: 

- irodalom: rövid történet, vers feldolgozása 

- történelem: híres események 
- zene: zenehallgatás, daltanulás 

3. Tudomány és technika 

Technika a környezetünkben: otthon és a munkahelyen 

 

Nyelvtani és nyelvtörténeti ismeretek 

Összetett mondatok 
- alárendelő 

- mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes, választó 

okhatározói mellékmondat 
feltételes mellékmondat 

célhatározói mellékmondat 
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- konjunktív II. 

Direkt - indirekt kérdés - beszéd 

megengedő mellékmondat 

a tagmondatok helye az összetett és a többszörösen összetett 

mondatban 
sorrend 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

Témakörök: 
Személyes vonatkozások 

Lakóhelyek: országok, városok 

Napi és szabadidős tevékenységek 
Foglalkozások 

Hobbik 

Öltözködés 
 

Nyelvtani ismeretek 

A főnevek írása 
A főnevek neme 

A névelők: der, die, das 

A kijelentő és kérdő mondat szórendje 
Szabályos igék 

Témakörök 
A lakás helyiségei 

Háztartási munkák 

Szórakozóhelyek 
Munkahelyi programok 

Tantárgyak, órarend 

 
Nyelvtani ismeretek 

Brechungos igék 

Elváló igekötős igék 
Időhatározók 

Módbeli segédigék 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

Témakörök 
Rendelés, kiszolgálás, fizetés vendéglátóhelyen 

Vásárlás zöldségboltban 

Étkezés megbeszélése 
Közlekedési eszközök 

Utazás autóval 

Érdeklődés a közlekedési lehetőségek iránt 
A szabadidő eltöltése: kiállítás, parti 

 

Nyelvtani ismeretek 
Birtokos névmások 

Elöljárószók 

A sorszámnevek, a keltezés 
A gyenge igék befejezett múltja 

 

 

Témakörök 
Vendégek fogadása 

Ételek, étkezési  

szokások néhány  
országban 

Utcai útbaigazítás kérése  

és adása 
Napi rutin, napirend, kikapcsolódás 

Gyakori betegségek 

 
Nyelvtani ismeretek 

A módbeli segédigék múlt ideje 

Az erős igék befejezett múltja 
Felszólító mód 

Kérdőszavak, kérdő névmások 

sich-es igék 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

Témakörök 

Sportágak, sportolási szokások 
Településtípusok, háztípusok 

Lakókörnyezet bemutatása 

Albérletkeresés 
 

Nyelvtani ismeretek 

Vonzatos igék 
Kérdő névmási, mutató névmási határozók 

A melléknév fokozása 
Hasonlító szerkezetek 

Témakörök 

Tévéműsorok, tévénézési szokások 
Eltérő kulturális szokások 

Országismeret, német ajkú országok 

Munkahely pályázata 
Házi állatok, állatgondozás 

 

Nyelvtani ismeretek 
Melléknév ragozása 

Az elbeszélő múlt 
Mellékmondati szórend 

Jövő idő 

Feltételes mód 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

Témakörök: 

Személyes vonatkozások 
Lakóhelyek: országok, városok 

Napi és szabadidős tevékenységek 

Foglalkozások 
Hobbik 

Öltözködés 

Rendelés, kiszolgálás, fizetés vendéglátóhelyen 
Vásárlás zöldségboltban 

Étkezés megbeszélése 

 
Nyelvtani ismeretek 

Birtokos névmások 

Elöljárószók 
A főnevek írása 

A főnevek neme 

A névelők: der, die,das 
A kijelentő és kérdő mondat szórendje 

Szabályos igék 

A sorszámnevek, a keltezés 

Témakörök 

A lakás helyiségei 
Háztartási munkák 

Szórakozóhelyek 

Munkahelyi programok 
Tantárgyak, órarend 

Vendégek fogadása 

Ételek, étkezési  
szokások néhány országban 

 

Nyelvtani ismeretek 
Brechungos igék 

Elváló igekötős igék 

Időhatározók 
Módbeli segédigék 

A módbeli segédigék múlt ideje 

Az erős igék befejezett múltja 
 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  
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Témakörök 

Sportágak, sportolási szokások 

Településtípusok, háztípusok 
Lakókörnyezet bemutatása 

Albérletkeresés 

Közlekedési eszközök 
Utazás autóval 

Érdeklődés közlekedési lehetőségek iránt 

A szabadidő eltöltése: kiállítás, parti 
 

Nyelvtani ismeretek 

Vonzatos igék 
Kérdő névmási, mutató névmási határozók 

A melléknév fokozása 

Hasonlító szerkezetek 
A gyenge igék befejezett múltja 

Kérdőszavak, kérdő névmások 

Sich-es igék 

Témakörök 

Tévéműsorok, tévénézési szokások 

Eltérő kulturális szokások 
Országismeret, német ajkú országok 

Munkahely pályázata 

Házi állatok, állatgondozás 
Utcai útbaigazítás kérése  

és adása 

Napi rutin, napirend, kikapcsolódás 
Gyakori betegségek 

 

Nyelvtani ismeretek 
Melléknév ragozása 

Az elbeszélő múlt 

Mellékmondati szórend 
Jövő idő 

Felszólító mód 

Feltételes mód 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 

Szakgimnáziumi, gimnázium 

9. évfolyam I. félév 

az ókori öntözéses földműveléssel foglalkozó civilizációk gazdasági és vallási életének jellegzetességei 

- az ókori görög történelem kiemelkedő eseményei; az athéni demokrácia kialakulásának lépései 

- a görög vallás és kultúra legfontosabb elemei és eredményei 
- az ókori görög történelem kiemelkedő eseményei; az athéni 

- demokrácia kialakulásának lépései 

- a görög vallás és kultúra legfontosabb elemei és eredményei 
- a római vallás és kultúra legfontosabb elemei és eredményei 

- a kereszténység kialakulása és elterjedése 

- a feudalizmus társadalmi, gazdasági és politikai berendezkedésének alapjai 
- Nagy Károly uralkodása és a frank birodalom felépítése 

- a magyar őstörténet, a honfoglalás és az államalapítás kiemelkedő eseményei és jellegzetességei (Magna Hungariától Szent Istvánig) 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

9. évfolyam II. félév 

- a pápaság és a császárság küzdelme a hatalomért (invesztitúraháborúk) 

- a keresztes hadjáratok indítékai és következményei 

- a középkori városok kialakulása és jellemzése, a középkori kereskedelem jellemzői 

- lovagi kultúra és művészet, középkori egyetemek és oktatási módszerek 

- humanizmus és reneszánsz 

- huszitizmus és eretnekmozgalmak 
- az Árpád-házi uralkodók 1038- 1301-ig (I. László, Könyves Kálmán, III. Béla, II. András és IV. Béla) 

- az Anjou-ház uralkodói (Károly Róbert és Nagy Lajos) 

- Luxemburgi Zsigmond és a magyar városfejlődés 
- Hunyadi János és török ellenes küzdelmek 

- Hunyadi Mátyás 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

10. évfolyam I. félév 

- a felvilágosodás gondolatai 

- a Nagy Francia Forradalom – 1789-1792 
- a Szent Szövetség rendszere 

- az ipari forradalom és annak gazdasági, társadalmi és politikai hatása 

- forradalmi hullámok 1830 és 1848-49 
- a XIX. sz. ‟izmusai‟ – nacionalizmus, konzervativizmus, liberalizmus és szocializmus 

- III. Károly, Mária Terézia és II. József uralkodása 

- gazdasági és társadalmi változások a XIX. első felében 
- a magyar jakobinus mozgalom 

- a felvilágosodás gondolatai 

- a Nagy Francia Forradalom – 1789-1792 
- a Szent Szövetség rendszere 

- az ipari forradalom és annak gazdasági, társadalmi és politikai hatása 

- forradalmi hullámok 1830 és 1848-49 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

10. évfolyam II. félév 

- a XIX. sz. ‟izmusai‟ – nacionalizmus, konzervativizmus, liberalizmus és szocializmus 

- III. Károly, Mária Terézia és II. József uralkodása 
- gazdasági és társadalmi változások a XIX. első felében 

- a magyar jakobinus mozgalom 

- reformkor Magyarországon 
- Kossuth és Széchenyi reformprogramja, kettejük vitája 

- az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

- nagy földrajzi felfedezések és azok hatásai 
- reformáció irányzatai, a katolikus megújulás és barokk stílus 

- németalföldi szabadságharc 

- nyugat-Európai abszolutizmusok jellemzői (spanyol, angol, francia) 
- Angol polgári forradalom 

- Mohács és előzményei 

- az ország két, majd három részre szakadása és az országrészek jellemzése (Királyi Magyarország, Erdély és a Hódoltsági terület) 
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- a török kiűzése Magyarországról és ennek következményei 

- Habsburg-ellenes mozgalmak 

- Rákóczi-szabadságharc 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

11. évfolyam I. félév 

- neoabszolutizmus 1850-59 és a provizórium időszaka 

- a kiegyezés struktúrája és tartalmi elemei – politikai és gazdasági 
- a dualista államrendszer berendezkedése és kiemelkedő kormányai 

- út az első világháború felé, az 1910-es évek külpolitikája 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

11. évfolyam II. félév 

- a Monarchia az I. világháborúban 

- az első világháború gazdasági, társadalmi és politikai következményei az európai államok történelmi fejlődésére nézve 1918-1938 

- a nagy világgazdasági válság és annak hatása a demokratikus és diktatórikus ideológiák és rendszerek kialakulására 
- A Trianoni békeszerződés tartalma és hatása; a határon túli magyarság helyzete 

- a Horthy-korszak meghatározó kormányai 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

12. évfolyam I. félév 

- A II. világháború  

-  Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

- Magyarország 1945–1956 között 
- A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

12. évfolyam II. félév 

- A Kádár-korszak 
- Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

- A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája 

11. évfolyam I. félév 

- az ókori öntözéses földműveléssel foglalkozó civilizációk gazdasági és vallási életének jellegzetességei 

- az ókori görög történelem kiemelkedő eseményei; az athéni demokrácia kialakulásának lépései 

- a görög vallás és kultúra legfontosabb elemei és eredményei 
- az ókori görög történelem kiemelkedő eseményei; az athéni 

- demokrácia kialakulásának lépései 

- a görög vallás és kultúra legfontosabb elemei és eredményei 
- a római vallás és kultúra legfontosabb elemei és eredményei 

- a kereszténység kialakulása és elterjedése 

- a feudalizmus társadalmi, gazdasági és politikai berendezkedésének alapjai 
- Nagy Károly uralkodása és a frank birodalom felépítése 

- a magyar őstörténet, a honfoglalás és az államalapítás kiemelkedő eseményei és jellegzetességei (Magna Hungariától Szent Istvánig) 

- a pápaság és a császárság küzdelme a hatalomért (invesztitúraháborúk) 
- a keresztes hadjáratok indítékai és következményei 

- a középkori városok kialakulása és jellemzése, a középkori kereskedelem jellemzői 

- lovagi kultúra és művészet, középkori egyetemek és oktatási módszerek 
- humanizmus és reneszánsz 

- huszitizmus és eretnekmozgalmak 
- az Árpád-házi uralkodók 1038- 1301-ig (I. László, Könyves Kálmán, III. Béla, II. András és IV. Béla) 

- az Anjou-ház uralkodói (Károly Róbert és Nagy Lajos) 

- Luxemburgi Zsigmond és a magyar városfejlődés 
- Hunyadi János és török ellenes küzdelmek 

- Hunyadi Mátyás 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája 

11. évfolyam II. félév 

- a felvilágosodás gondolatai 

- a Nagy Francia Forradalom – 1789-1792 

- a Szent Szövetség rendszere 
- az ipari forradalom és annak gazdasági, társadalmi és politikai hatása 

- forradalmi hullámok 1830 és 1848-49 

- a XIX. sz. ‟izmusai‟ – nacionalizmus, konzervativizmus, liberalizmus és szocializmus 
- III. Károly, Mária Terézia és II. József uralkodása 

- gazdasági és társadalmi változások a XIX. első felében 

- a magyar jakobinus mozgalom 
- a felvilágosodás gondolatai 

- a Nagy Francia Forradalom – 1789-1792 

- a Szent Szövetség rendszere 
- az ipari forradalom és annak gazdasági, társadalmi és politikai hatása 

- forradalmi hullámok 1830 és 1848-49 

- a XIX. sz. ‟izmusai‟ – nacionalizmus, konzervativizmus, liberalizmus és szocializmus 

- III. Károly, Mária Terézia és II. József uralkodása 

- gazdasági és társadalmi változások a XIX. első felében 

- a magyar jakobinus mozgalom 
- reformkor Magyarországon 

- Kossuth és Széchenyi reformprogramja, kettejük vitája 

- az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
- nagy földrajzi felfedezések és azok hatásai 

- reformáció irányzatai, a katolikus megújulás és barokk stílus 
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- németalföldi szabadságharc 

- nyugat-Európai abszolutizmusok jellemzői (spanyol, angol, francia) 

- Angol polgári forradalom 
- Mohács és előzményei 

- az ország két, majd három részre szakadása és az országrészek jellemzése (Királyi Magyarország, Erdély és a Hódoltsági terület) 

- a török kiűzése Magyarországról és ennek következményei 
- Habsburg-ellenes mozgalmak 

- Rákóczi-szabadságharc 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája 

12. évfolyam I. félév 

- neoabszolutizmus 1850-59 és a provizórium időszaka 

- a kiegyezés struktúrája és tartalmi elemei – politikai és gazdasági 

- a dualista államrendszer berendezkedése és kiemelkedő kormányai 
- út az első világháború felé, az 1910-es évek külpolitikája 

- a Monarchia az I. világháborúban 

- az első világháború gazdasági, társadalmi és politikai következményei az európai államok történelmi fejlődésére nézve 1918-1938 
- a nagy világgazdasági válság és annak hatása a demokratikus és diktatórikus ideológiák és rendszerek kialakulására 

- A Trianoni békeszerződés tartalma és hatása; a határon túli magyarság helyzete 

- a Horthy-korszak meghatározó kormányai 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája 

12. évfolyam II. félév 

- A II. világháború  

- Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 
- Magyarország 1945–1956 között 

- A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

- A Kádár-korszak 
- Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

- A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

 

Társadalomismeret 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév   

- Európa bölcsői 
- A sport és az olimpia eszméi 

- A korai középkor 

- A honfoglaló magyarok 
- Az államalapítás 

- A lovagok világa 

- Magyarok Európában – Virágzás és hanyatlás 
- A nagy földrajzi felfedezések 

- Az átalakuló Európa 

- Birodalmak szorításában 
- Franciaország az újkorban 

- Magyarország a Habsburg Birodalomban 

- A modern világ születése 
- A reformok százada 

- Az első világháború 

- A dualizmus kora 
- A szélsőségek évtizedei 

- A Horthy-korszak 

- A megosztott világ 
- A vasfüggöny mögött 

- A hidegháború vége 

- Magyarország szomszédjai és Európa 
- A magyar társadalom a rendszerváltás után 

- Társadalmi kérdések: Szegénység 

- Társadalmi kérdések: Deviancia 
- Társadalmi kérdések: Nemzetiség, felekezetek 

- A hungarikumok 

- Mióta járunk iskolába 
- Az iskoláról és a tanulásról 

- A tanuló társadalom 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

10. évfolyam I. félév   10. évfolyam II. félév   

- Világvallások 

- A természeti környezet és az ember alkotta táj 
- Urbanizáció 

- Környezetpusztulás, fenntartható fejlődés 

- Akik nyomot hagytak a 20. századi Európában 
- Az életmód forradalma a 20. században 

- Az Európai Unió múltja és jelene 

- A modern polgári állam 
- A magyar polgári állam kiépülésének útján 

- Az emberi jogok 

- Nők a történelemben 
- Népesség és család 

- Az ifjúság helyzete 

- Szakmunkásképzés régen és ma 

- A demokratikus viszonyok és a parasztság kiépülése 

- A többpárti demokrácia Magyarországon 
- A demokratikus viszonyok kiépülése II. 

- A magyar állam irányítása, önkormányzatok 

- Magyarország Alaptörvénye 
- Választójog, választási rendszer Magyarországon 

- A cigányok helyzete 

- Magyarok a Kárpát-medencében I. 
- Magyarok a Kárpát-medencében II. 

- Magyarok a nagyvilágban 

- Az ország imázsa 
- A munka világa 

- A pénz szerepe a történelemben 

- A gazdaság  szereplői 
- Pénzügyek, politika, erkölcs 

- Megtakarítások, hitelek 

 

Biológia - egészségtan 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- A rendszerezés alapjai 
- Az élőlények vizsgálata és csoportosításuk 

- Mikrobiológia – a vírusok 

- A prokarióták 
- Az egyszerűbb eukarióták 

- A gombák teste és életműködése, a zuzmók 

- A növények – a növények és anyagcseréjük 
- A növényi test szerveződése 

- Az állatok – Az állatok szerveződési szintjei 
- Az állati sejt és a főbb szövettípusok 

- Önfenntartó működések: légzés, keringés, kiválasztás 

- Az állatvilág önreprodukciója 
- Az állatok önszabályozása 

- A legfontosabb állattörzsek képviselőinek sajátosságai – álszövetes 

állatoktól az emlősökig 
- Az állatok öröklött és tanult magatartása 
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- A növényi szövetek 

- A növények szervei – gyökér, szár, levél 

- A hajtás működése 
- A növény egyéb működései 

- A növényi hormonok 

- A növények szaporodása 
- A növények egyedfejlődése 

- A növények rendszertani csoportjai 

- Viselkedési típusok 

- Élettelen környezeti tényezők és hatásuk az élőlényekre, a 

tűrőképesség és a faj 
- Egyed feletti szerveződési szintek, populáció, társulás 

- Populációk közötti kölcsönhatások 

- Anyag- és energia-körforgások 
- Táplálékpiramisok és táplálkozási kapcsolatok 

- Környezet, környezetszennyezés 

- Egyes környezeti problémák következménye 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- A sejtek felépítése és anyagcseréje 

- A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai 
- A szénhidrátok 

- A lipidek 

- A fehérjék 
- A nukleotid típusú vegyületek 

- A sejt és a sejt membránja 

- A sejtek anyagcsere-folyamatai 
- A sejtek anyagfelvétele és –leadása 

- A felépítő és a lebontó folyamatok 

- A csontok szerkezete és kapcsolódása 

- A vázizomzat és a mozgási szervrendszer működése 

- A mozgásszervi betegségekkel kapcsolatos egészségügyi ismeretek 

- Az ember táplálkozása 
- A tápcsatorna felépítése 

- Az emésztő szervrendszer megbetegedései 

- A légzőrendszer felépítése és működése 
- A légző mozgások 

- A vér összetétele, alkotói 

- Az értípusok összehasonlítása, a hajszálerek működése 
- A szív szerkezete és működése 

- A nyirokrendszer és az immunitás 

- Az immunitással összefüggő betegségek és a rák 
- A kiválasztó szervrendszer felépítése és működése 

- A kiválasztás szabályozása és egészségügyi ismeretek 

- A bőr felépítése és egészsége  
- A légzőszervekkel kapcsolatos egészségügyi ismeretek 

- A szervezet belső környezete, a szabályozás alapjai 

- Az ingerület terjedése és a szinapszis 
- A gerincvelő 

- Az agyvelő részei 

- A szem felépítése 

- A hallószerv felépítése és működése, az egyensúly érzékelése 

- Az ízlelés és a szaglás 

- Az idegrendszer vegetatív működése 
- Az idegrendszer működésével kapcsolatos egészségügyi ismeretek 

- A hormonális szabályozás alapelvei 

- A hipotalamusz és az agyalapimirigy-rendszer 
- A pajzsmirigy, a mellékvese és a hasnyálmirigy 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

- Az öröklődő információ megjelenésének kémiai alapjai 
- A génműködés és a fehérjeszintézis 

- A sejtciklus és a DNS bioszintézise 

- A sejtosztódás típusai 

- A mutációk típusai és következményei 

- Egy gén által meghatározott tulajdonság öröklődése 

- Néhány emberi tulajdonság és betegség öröklődése 
- Többgénes öröklődés és a kapcsoltság 

- A nemhez kapcsolt tulajdonságok öröklődése 

- A mennyiségi jellegek öröklődése 
- A genetikai ismeretek és kutatások jelentősége 

- Az ember szaporodása, az emberi szexualitás 

- A megtermékenyítés és az embrionális fejlődés 
- A terhesség, a szülés és a posztembrionális fejlődés 

- Szexuális úton terjedő betegségek 

- Az evolúció lényege és tényezői 
- Adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok. A fajok kialakulása 

- Az evolúció bizonyítékai 

- Az ember evolúciója 

- Életközösségek, populációs kölcsönhatások 

- A természetföldrajzi környezet és az élővilág összefüggései 

- Az éghajlati övek jellegzetes élővilága, életközösségei 
- Élőhelyek pusztulásának okai 

 

Gimnázium Gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

Biológia tárgya és módszerei 

- a biológiához tartozó tudományágak 
Anyagcsereélettan 

- fotoszintézis 

- biológiai oxidáció 
- lipidek anyagcseréje 

- aminosavak anyagcseréje 

- nukleotidok anyagcseréje 
- nukleinsavak anyagcseréje 

- fehérjék anyagcseréje 

Növényélettan 

- a növények vízforgalma 
- a növények ásványos táplálkozása 

- felépítő- és lebontó folyamatok 

- a tápanyag asszimilálás egyéb útjai 
- a növények növekedése, fejlődése 

- növényi mozgások 

 

Gimnázium Gimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

Állatélettan 

- belső védekezés, védekezőrendszer 

- vér 
- anyagszállítás 

- légzés 

- táplálkozás 
- kiválasztás 

- mozgás 

- szaporodás 
- fejlődés 

- szabályozás 

- receptor működés 
- hormonális szabályozás 

Etológia 

- öröklött magatartásforma 

Genetika 

- genetikai alapfogalmak 

- Mendel-törvények 
- az öröklődés kromoszómaelmélete 

- az ivar öröklődése 

- humángenetika 
Evolúció 

- evolúciós elméletek 

- mikroevolúció 
- makroevolúció 
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- tanult viselkedési módok 

- az állatok kommunikációja 

- humánetológia 

 

Gimnázium Gimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

Rendszertan 

- rendszertani nevezéktan 
- vírusok 

- prokarióták 

- gombák 
- zuzmók 

- többsejtű eukarióta növények 

Rendszertan 

- eukarióta többsejtű állatok 
Általános egészségtan 

- mindennapok egészségügyi ismeretei 

- általános egészségügyi ismeretek 
- utódvállalás egészségügyi ismeretei 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

11. évfolyam I. félév - 1. tanulmányi évfolyam  10. évfolyam II. félév - 1. tanulmányi évfolyam  

Mikrobiológia  

– A vírusok 

- A prokarióták 
- Az egyszerűbb eukarióták 

- A gombák teste és életműködése, a zuzmók 

A növények világa 

- A növényi test szerveződése, növényi szövetek 

- A növények szervei – gyökér, szár, levél 

- A növények szaporodása 
- A növények egyedfejlődése 

Az állatok világa 

- Az állatok szerveződési szintjei, főbb szövettípusok 
- Önfenntartó működések: légzés, keringés, kiválasztás 

- A legfontosabb állattörzsek képviselőinek sajátosságai álszövetes 

állatoktól az emlősökig 
 

Az állatok viselkedése 

- Az állatok öröklött és tanult magatartása 

- Viselkedési típusok 
Élőlények és környezetük 

- Élettelen környezeti tényezők és hatásuk az élőlényekre, a 

tűrőképesség és a faj 

- Egyed feletti szerveződési szintek, populáció, társulás 

- Populációk közötti kölcsönhatások 

- Anyag- és energia-körforgások 
- Táplálékpiramisok és táplálkozási kapcsolatok 

- Környezet, környezetszennyezés 

- Egyes környezeti problémák következménye 
A kárpát medence élővilága 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

12. évfolyam I. félév - 2. tanulmányi évfolyam  12. évfolyam II. félév - 2. tanulmányi évfolyam  

A sejtek felépítése és anyagcseréje 
- A víz biológiai szempontból fontos tulajdonságai 

- A szénhidrátok 

- A lipidek 
- A fehérjék 

- A nukleotid típusú vegyületek 

- A sejt és a sejt membránja 
- A sejtek anyagcsere-folyamatai 

- A felépítő és a lebontó folyamatok 

Az emberi test 
- A csontok szerkezete és kapcsolódása 

- A vázizomzat és a mozgási szervrendszer működése 

A szervezet anyagforgalma 
- A tápcsatorna felépítése 

- Az emésztő szervrendszer megbetegedései 

- A légzőrendszer felépítése és működése 
- A vér összetétele, alkotói 

- A szív szerkezete és működése 
Az immunrendszer és a bőr 

- A kiválasztó szervrendszer felépítése és működése 

- A kiválasztás szabályozása és egészségügyi ismeretek 
- A bőr felépítése és egészsége  

Az életműködések szabályozása 
- A szervezet belső környezete, a szabályozás alapjai 

- A gerincvelő 

- Az agyvelő részei 
- A szem felépítése 

- A hallószerv felépítése és működése, az egyensúly érzékelése 

- Az ízlelés és a szaglás 
- Az idegrendszer vegetatív működése 

- Az idegrendszer működésével kapcsolatos egészségügyi ismeretek 

- A hormonális szabályozás alapelvei 
A biológiai információ és átörökítése 

Szaporodás, szexualitás 

Biológiai evolúció 
- Az evolúció lényege és tényezői 

- Az evolúció bizonyítékai 

- Az ember evolúciója 
Gazdálkodás és fenntarthatóság 

- A természetföldrajzi környezet és az élővilág  
- Az éghajlati övek jellegzetes élővilága, életközösségei 

- Élőhelyek pusztulásának okai 

 

F i z i k a 

 

Gimnázium Gimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

Kinematika 

- vonatkoztatási rendszer 
- egyenes vonalú egyenletes mozgás 

- változó mozgás 

Forgó mozgás 
- egyenletes körmozgás 

- változó forgómozgás 

 Dinamika 
- a tömeg dinamikai mérése 

- a lendület 

- a dinamika alaptörvénye 
- a különféle erőhatások és következményeik 

Forgatónyomaték, egyszerű gépek 

- forgatónyomaték 
- egyszerű gépek 

Sztatika 

- nyomás 
- hidraulikus nyomás 

- Arkhimédesz törvénye 

- légnyomás 
- hajszálcsövesség 

Energia, munka 

- mechanikai munka 
A fizikatörténet kiemelkedő személyiségei 

 

Gimnázium Gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  
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Elektrosztatika 

- elektrosztatikai alapismeretek 

Elektromos áram 
- egyenáram 

- vezetési jelenségek 

Hőtan 
- hőtágulás 

- halmazállapotváltozás 

- rendezetlen mozgás 
- a gáztörvények 

- a hőtan főtételei 

Rezgések és hullámok 

- rezgések 

- hullámok 
Természetben felismert tapasztalataink 

- hangtan 

Elektromágnesesség 
- mágneses mező 

- elektromágneses indukció 

- változó feszültségű áramkörök 

 

Gimnázium Gimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

Fénytan 
- a fény terjedése 

- a fény hullámmodellje 

- a fény geometriai modellje 
Atomfizika 

- az atom 

- a kvantumok 
- határozatlansági reakció 

- szigetelők, félvezetők 

Magfizika 
- az atommag összetétele 

- könnyű atomok 

- nehéz atomok 
- radioaktív bomlások 

- atomenergia 

Csillagászati fizika 
- galaxisok, csillagok születése 

- az energiatermelés 
- az elemgyakoriság 

- a rendszerek keletkezése 

- a bolygók kémiai összetétele 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- Tájékozódás égen-földön  

- A közlekedés kinematikai problémái  
- A közlekedés dinamikai problémái  

- A tömegvonzás  

- Mechanikai munka, energia, teljesítmény 
 

- Egyszerű gépek a mindennapokban  

- Rezgések, hullámok  
- Energia nélkül nem megy  

- A Nap  

- Energia átalakító gépek  
- Hasznosítható energia, a hőtan főtételei 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Vízkörnyezetünk fizikája  

- Hidro- és aerodinamikai jelenségek, 

- a repülés fizikája 

- Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 
- A hang és a hangszerek világa  

- Szikrák és villámok  

- Az elektromos áram  

- Lakások, házak elektromos hálózata  

- Elemek, telepek  

- Az elektromos energia előállítása 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- A fény természete és a látás  

- Kommunikáció, kommunikációs eszközök, képalkotás, képrögzítés a 
21. században 

- Atomfizika a hétköznapokban  

- A Naprendszer fizikai viszonyai  
- A csillagok, galaxisok 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- Tájékozódás égen-földön  
- A közlekedés kinematikai problémái  

- A közlekedés dinamikai problémái  
- A tömegvonzás  

- Mechanikai munka, energia, teljesítmény 

 

- Egyszerű gépek a mindennapokban  
- Rezgések, hullámok  

- Energia nélkül nem megy  
- A Nap  

- Energia átalakító gépek  

- Hasznosítható energia, a hőtan főtételei 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

- Vízkörnyezetünk fizikája  

- Hidro- és aerodinamikai jelenségek, 
- a repülés fizikája 

- Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 

- A hang és a hangszerek világa  
- Szikrák és villámok  

- Az elektromos áram  

- Lakások, házak elektromos hálózata  
- Elemek, telepek  

- Az elektromos energia előállítása 

- A fény természete és a látás  

- Kommunikáció, kommunikációs eszközök,     
   képalkotás, képrögzítés a 21. században 

- Atomfizika a hétköznapokban  

- A Naprendszer fizikai viszonyai  
- A csillagok, galaxisok 

 

K é m i a 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium, 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

Általános kémia 
- Atomok és molekulák (az atom felépítése, az elektronszerkezet, 

periódusos rendszer, az ionkötés, ionok képződése atomokból, a 

Általános kémia 
- Kémiai reakciók (hő változások, a reakciók sebessége, a kémiai 

egyensúly, a sav-bázis reakciók, redoxireakciók, a redoxifolyamatok 
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kémiai kötés típusai, a kovalens kötés és a molekulák jellemzői) 

- Halmazok (diszperziós-, dipólus-dipólus kölcsönhatás, 

hidrogénkötés ionrács, atomrács, fémrács és molekularács) 
- Az oldódás folyamata (ionvegyületek és kovalens molekulák 

oldódása, az oldódás energiaviszonyai és sebessége) 

- Az oldatok összetétele (oldódás és kiválás egyensúlya, oldhatóság, 
töménység, oldatkészítés) 

iránya, galvánelem, elektrolízis) 

- Hétköznapi kémia- 

- vegyszerek a könyhában 
- fémek és a korróziója 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

Szerves kémia 
- A szénhidrogének (a szerves molekulák és vegyületek jellemzése) - 

(a metán, a kőolaj és a földgáz, az etén, a benzol) 

- Az oxigéntartalmú szerves vegyületek  
- az etilalkohol fizikai és kémiai tulajdonságai,  

- a formaldehid,  

- az ecetsav és  
- a mosószerek 

Szerves kémia 
- Egyéb heteroatomos vegyületek (halogéntartalmú szerves 

vegyületek, aminok) 

- fizikai és kémiai jellemzői 
- Műanyagok, hasznosítása, előállítása, legfontosabb műanyagok: 

PET 

- Biológiailag fontos vegyületek (zsírok, olajok, szénhidrátok, 
fehérjék, nukleinsavak) 

- emulgálódás, felületaktív anyagok 

 

Gimnázium Gimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

Általános kémia 

- atomszerkezet 

- molekulaszerkezet 
- anyagi halmazok 

Kémiai reakciók 

- fizikai, kémiai változás 
- kémiai képlet, kémiai reakciók, egyenletek, kötések 

- az aktiválási energia 

- a reakció és sebességének feltételei 
- reakcióhő, képződéshő, Hess tétele 

- enzimek 

Reakciósebesség, kémiai egyensúly 

- a reakció és sebességének feltételei 

- a kémiai egyensúly 
- reakciótípusok 

- redoxireakciók 

- galvánelemek 
A fenntarthatóság és a kémia kapcsolata 

- a zöld kémia törekvései, jelentősége, alapelvei 

 

Gimnázium Gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

Szervetlen kémia 

- elemek és vegyületek szerkezete 

- elemek és vegyületek fizikai és kémiai tulajdonságai 
- elemek és vegyületek előfordulása 

- elemek és vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása 

- elemek és vegyületek legfontosabb felhasználása és jelentősége 

Kémiai számítások 

- anyagmennyiség 

- kémiai egyenletek 
- oldatok, elegyek 

- termokémia 

- kémiai egyensúly, pH számítás 

 

Gimnázium Gimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

Szerves kémia 

- energiahordozók 
- szerves vegyületek fizikai és kémiai tulajdonságai 

- szénhidrogének 

- alkoholok 
- éterek 

- karbonsavak 
- észterek 

- szappanok, mosószerek 

 

Szerves kémia 

- szénhidrátok 
- fehérjék 

- nukleinsavak 

- zsírok, olajok 
- pszichotróp szerek 

Környezeti szerves kémia 
- energiagazdálkodás 

- műanyagok 

- tápláléklánc (peszticidek, antibiotikumok, hormonok, E számok) 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája  Szakiskolát végzettek középiskolája 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

Általános kémia 

- Atomok és molekulák (az atom felépítése, az elektronszerkezet, 
periódusos rendszer, az ionkötés, ionok képződése atomokból, a 

kémiai kötés típusai, a kovalens kötés és a molekulák jellemzői) 

- Halmazok (diszperziós-, dipólus-dipólus kölcsönhatás, 
hidrogénkötés ionrács, atomrács, fémrács és molekularács) 

- Az oldódás folyamata (ionvegyületek és kovalens molekulák 

oldódása, az oldódás energiaviszonyai és sebessége) 
- Az oldatok összetétele (oldódás és kiválás egyensúlya, oldhatóság, 

töménység, oldatkészítés) 

Általános kémia 

- Kémiai reakciók (hő változások, a reakciók sebessége, a kémiai 
egyensúly, a sav-bázis reakciók, redoxireakciók, a redoxifolyamatok 

iránya, galvánelem, elektrolízis) 

- Hétköznapi kémia- 
- vegyszerek a könyhában 

- fémek és a korróziója 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

Szerves kémia 

- A szénhidrogének (a szerves molekulák és vegyületek jellemzése) - 

(a metán, a kőolaj és a földgáz, az etén, a benzol) 

- Az oxigéntartalmú szerves vegyületek  

- az etilalkohol fizikai és kémiai tulajdonságai,  

- a formaldehid,  
- az ecetsav és  

- a mosószerek 

Szerves kémia 

- Egyéb heteroatomos vegyületek (halogéntartalmú szerves 

vegyületek, aminok) 

- fizikai és kémiai jellemzői 

- Műanyagok, hasznosítása, előállítása, legfontosabb 

műanyagok:PET 
- Biológiailag fontos vegyületek (zsírok, olajok, szénhidrátok, 

fehérjék, nukleinsavak) 

- emulgálódás, felületaktív anyagok 
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F ö l d r a j z  

 

Szakgimnázium, gimnázium 
szakiskolát végzettek középiskolája 

Szakgimnázium, gimnázium 
szakiskolát végzettek középiskolája 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév 

A Föld kozmikus környezete 

A Nap  
A Naprendszer. A Föld-típusú bolygók  

A Jupiter-típusú bolygók, üstökösök, meteorok  

A Föld forgása és a napi időszámítás   
A Föld keringése a Nap körül  

A Hold, a Föld mellékbolygója  

Csillagok, csillagrendszerek  
Mesterséges égitestek, űrkutatás, távérzékelés   

Tájékozódás a földgömbön és a térképen I-II. 

 
A Föld szerkezete és folyamatai 

A geoszférák 

A Föld belső szerkezete, a földi szférák kialakulása   
A kőzetlemezek mozgása  

A lemezmozgások következményei I-II.  

Ásványok, kőzetek keletkezése  
Miről ismerhetők fel a kőzetek? 

A földtörténet eseményei I-II.  

Felszínfejlődés a belső és a külső erők kölcsönhatásában  
Szárazföldek felszínformái 

 

 

A légkör földrajza  

A levegőburok anyaga, szerkezete   
Időjárás, éghajlat  

Légnyomás, szél, időjárási frontok, ciklonok, anticiklonok   

A nagy földi légkörzés  
Időszakosan változó és helyi szelek 

 

A vízburok földrajza 
A világtengerek jelentősége  

A felszín alatti vizek   

A szárazföldek felszíni vizei  
Édesvizek a fagy fogságában  

Gazdálkodás a vizekkel - A vizek védelme  

 
A földrajzi övezetesség 

Az éghajlati és a földrajzi övezetesség  

A forró (trópusi) övezet I. - Az egyenlítői öv  
A forró (trópusi) övezet II-III. - Az átmeneti és a térítői öv, a monszun 

vidék  

A mérsékelt övezet I. - A meleg- és a hidegmérsékelt öv  
A mérsékelt övezet II. - A valódi mérsékelt öv  

A hideg övezet  

A hegyvidékek övezetessége   
 

Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

A világ népességének gyarapodása  
A népesség összetétele  

A népesség földrajzi eloszlása  

A települések I. - A magányos települések és a falvak  
A települések II. - A városok  

Az urbanizáció és a városok szerkezete 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

szakiskolát végzettek középiskolája 

Szakgimnázium, gimnázium 

szakiskolát végzettek középiskolája 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév 

A világgazdaság a 21. század elején 

A világgazdaság építőkövei: az államok 

A gazdasági és foglalkozási szerkezet 
Nyertesek és vesztesek a világgazdaságban 

A multik és a globalizáció 

Mindennapi pénzügyeink – a pénzről másképp 
A pénz mozgatja a világot? 

Hazánk földrajza 

Magyarország természeti és társadalmi erőforrásai 
A gazdasági átalakulás két évtizede 

Közép-Magyarország és Budapest 

Nyugat-Dunántúl 
Közép- és Dél-Dunántúl 

Észak-Magyarország 

Régiók az Alföldön 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában 

A Római szerződéstől az Európai Unióig 

Együtt egymásért – az EU közös gazdaságpolitikai céljai 
A volt szocialista országok 

A fejlődő országok problémái 

 
Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi – gazdasági 

jellemzői 

USA gazdasági jelentősége 
Kína gazdasági jelentősége 

Japán gazdasági jelentősége 

 
Globális kihívások  

Földünk – a túlzsúfolt bolygó 

Bőség és éhínség között 
Elfogynak-e a Föld kincsei? 

A geoszférák környezeti problémái 

A fenntartható fejlődés kérdőjelei 

 

Természetismeret 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

Egészség és betegség – belső világunk 

- A hormonok világa/ inzulin, stressz-hormonok/ 

- Vegetatív reflexek: légzés, nyelés, köhögés, pupilla, szemhéjzárás 

- Idegrendszer 

- Az immunrendszer: szerzett, veleszületett immunitás, védőoltások 

- Testi és lelki betegségek. Fertőzések, hiánybetegségek, 

mérgezések, öröklött hiányosságok, függőségek, 

pszichoszomatikus okok, szabályozási zavarok, rizikófaktorok 

- Gyógyszerek és gyógymódok 

- A hideg övezet  

 

Környezet és egészség – külső hatások 

- Élelmiszerek: hőkezelés, fagyasztás, sózás, tartósítószerek Víz: 

kémhatása, keménysége, ionjai 

- Levegő: a levegő összetétele, szmog, szmogriadó, por, 

allergének. 

- Talaj: kialakulása, szerepe, típusai, az erózió okai, 

Fenntarthatóság 

- A növekedés határai: élőlény-populációk, Járványok, kórokozók 

rezisztenciája, megelőzés, táplálékpiramis 

- A természetvédelem eszközei: ökológiai láblenyomat és annak 

csökkentési lehetőségei 

- Energiaforrások: fosszilis, nem fosszilis, atom-energia 

- Hulladék: szennyezés, hiány, hulladék kapcsolata, 

hulladékgazdálkodás 

- Autonómia: fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia 

felhasználása, globalizáció 
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Természetismeret (fizika, kémia, biológia, földrajz) 

 

Fizika 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

 - Idő, sebesség gyorsulás és mértékegységei 
 - Lendület, súly, súlytalanság 

 - Hallmazok, mecshanikai energia 

- Elektromosság és mágnesesség 
- Fény 

- Az elektromos áram hatásai 
- Elektromos ellenállás 

- Hőtan 

 

Kémia 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- A periodusos rendszer ismerete, vegyületek, kristályrácsok 

- Atomi aktivitás 
- Ionok, kationok 

- Savak, bázisok 

- Halmazállapotok (gázok, folyadékok, szilárd anyagok) 
-  Legfontosabb halmazállapot változások olvadáspont, forráspont 

jelentősége 

 

Biológia 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- Mozgás, légzés, keringés 
- Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 

- Idegrendszer és viselkedés 

- Szexualitás 
- Evolúció szinpada és szereplői 

- Az öröklődés molekulái 
- Kromoszómák 

- A férfi és a női nemi szervek működése 

 

Földrajz 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

 - A Naprendszer keletkezése 

 - A Világegyetem 
 

- Jégkorszak 

- Lemeztektonika (vulkanizmus) 
- Talaj, víz és levegő vizsgálata 

 

Belügyi rendészeti ismeretek 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Rend, közrend fogalma 

- A határrend fogalma 
- Biztonság, nemzetbiztonság fogalma 

- Katasztrófavédelem és polgári védelem 

- Rendészet szervei 

- Intézkedések és kényszerítő eszközök 

- Katasztrófák felosztása 
- Katasztrófák csoportosítása 

- Együttműködés, kapcsolatok és szolgálati tevékenységek 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév   

- Személyzeti munkaügyi szociális tevékenység 
- A rendészeti szervek tagjává válásnak a feltételei 

- Szolgálattal összefüggő jogok és kötelezettségek 

- A szolgálati érintkezés módjai 
 

- A terep fogalma, fajtái, jellemzői, világtájak meghatározása 
- Térkép fogalma, fajtái, méretarányai 

- Tájékozódás fogalma, szerepe az ember és a rendészeti szervek 

tevékenységében 
- A közúthasználat számozása, a magyar rendszámtáblák 

ismertetőjegyei 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév   12. évfolyam II. félév  

- A jogellenes cselekmények értelmezése, felosztása, a velük 

szembeni fellépést szabályozó jogszabályok 

- A szabálysértés fogalma, elkövetői, a felróhatósági akadályok és az 
elkövetőkkel szemben alkalmazható szabálysértési szankciók 

- A szabálysértési ügyekben eljáró hatóságok, az eljárásban részt vevő 

személyek 
- A rendőrség tevékenysége során előforduló főbb szabálysértési 

tényállások értelmezése 

- Bűncselekmény fogalma, felosztása, elkövetői 

- A tényállások fajtái 

- A büntethetőségi akadályok 
- Az elkövetőkkel szemben alkalmazható szankciók 

- A rendőrség tevékenysége során előforduló főbb bűncselekmények 

értelmezése 
- A büntetőeljárás elvei, szakaszai 

- A bűncselekmény nyomozása során alkalmazható krimináltechnikai 

eszközök 

 

Önvédelmi alapismeretek 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév 9. évfolyam II. félév 

- Általános erősítő jellegű gimnasztika során saját testsúllyal 

végrehajtott gyakorlatok 

- Aerob gyakorlatok végrehajtása 
- A rövid, - a közép- és a hosszútávfutások nagy ismétlésszámban 

- Az önvédelmi közelharc pszichológiájának és anatómiájának 

jellemzése 

- Önvédelmi alapismeretek: védekezés, támadás, fizikai 
törvényszerűségek ismeretének a jelentősége az önvédelemben 

- Ütések, rúgások és azok védése, hárítása 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév 10. évfolyam II. félév 
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- A „Vigyázz” állás bemutatása 

- Fordulatok álló helyben, két ütemben 

- Mozgások rendes lépésben 
 

- Esés és dobás gyakorlatok 

- Bot támadás és védése 

- Egyenes és köríves ütések 
- Rúgások 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév 11. évfolyam II. félév 

- Futásgyakorlat 2000 méter 
- Fekvőtámasz, felülés, hajlított karú függés 

- Fekvenyomás, helyből távolugrás 

- Futásgyakorlat 2000 méter 
- Fekvőtámasz, felülés, hajlított karú függés 

Fekvenyomás, helyből távolugrás 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév 12. évfolyam II. félév 

- Futásgyakorlat 2000 méter 

- Fekvőtámasz, felülés, hajlított karú függés 

- Fekvenyomás, helyből távolugrás 

- Esés és dobásgyakorlatok 

- Elvezető fogások 

- Rúgások, ütések 

 

Testnevelés és sport 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- atlétika: álló-, és térdelőrajt 

- felmérés: helyből távolugrás 

- felmérés: 4ü fekvőtámasz (x/30s) 
- felmérés: 60 m 

- Cooper teszt (12 perc) 

- magasugrás 
- súlylökés 

- felemáskorlát: függőtámaszból felguggolás egy lábon,  

  guggoló – függő állásból kelepfellendülés támaszba 
- talajtorna (zsugorfejenállás, mérlegállás,   

  fejenállás nyújtott lábbal) 

- gerenda: terpeszülésből emelés támasz ülőtartásba, felugrások 
- gyűrű: lendület előre támaszba 

-  korlát: felkarállás, felkarbillenés 

- szertorna: szekrényugrás, guggoló átugrás keresztbe, illetve 

hosszába rakott szekrényen 

- kosárlabda: alsó fektetett dobás, tempódobás, cselezés, védőtől való 
elszakadás és befutás 

- kézilabda: Átadások, labdaelfogások, alsó- és  

  felsődobás, felugrásos lövés, a sáncolásos védekezés,  
  hosszú indításos támadás   

- labdarúgás: rúgások, labdaátvételek, fejelések,    

  láblendítős, becsúszó és az alapszerelés csel 
- röplabda: a kosárérintés, alkarérintés, nyitásfogadás,  

  feladás előre, alsó, felső egyenes nyitás 

- sportági verseny- és játékszabályok 
- úszás: négyből legalább egy úszásnem 

 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- atlétika: álló-, és térdelőrajt 

- felmérés: helyből távolugrás 

- felmérés: 4ü fekvőtámasz (x/30s) 
- Cooper teszt (12 perc) 

- gátfutás 

- váltófutás 
- magasugrás 

- gerelyhajítás 

- súlylökés 
- felemáskorlát: függőtámaszból felguggolás egy lábon,  

  guggoló – függő állásból kelepfellendülés támaszba 

- talajtorna (zsugorfejenállás, mérlegállás,   
  fejenállás nyújtott lábbal) 

- gerenda: terpeszülésből emelés támasz-ülőtartásba, felugrások 
- gyűrű: lendület előre támaszba 

- korlát: felkarállás, felkarbillenés 

- szertorna: szekrényugrás, guggoló átugrás keresztbe, illetve 

hosszába rakott szekrényen 

- labdarúgás: rúgások, labdaátvételek, fejelések, láblendítős, becsúszó 
és az alapszerelés csel, hátráló védelem tanulása, 

- kézilabda: Átadások, labdaelfogások, alsó- és  

  felsődobás, felugrásos lövés, a sáncolásos védekezés,  
  hosszú indításos támadás a beállós pozíció tanulása 

- kosárlabda: alsó fektetett dobás, tempódobás, cselezés, 

  védőtől való elszakadás és befutás 
- röplabda: a kosárérintés, alkarérintés, nyitásfogadás,  

  feladás előre, alsó, felső egyenes nyitás 

  a horognyitás tanulása, az egyes sánc  
- sportági verseny- és játékszabályok 

- úszás: négyből legalább egy úszásnem 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- atlétika: álló-, és térdelőrajt 

- felmérés: helyből távolugrás 

- felmérés: 4ü fekvőtámasz (x/30s) 
- Cooper teszt (12 perc) 

- komplex erőfejlesztés (fiúk) 

- aerobic (lányok) 
- távolugrás 

- váltófutás 

- magasugrás 
- gerelyhajítás 

- felemáskorlát: függőtámaszból felguggolás egy lábon,  

  guggoló – függő állásból kelepfellendülés támaszba 
- talajtorna (zsugorfejenállás, mérlegállás,   

  fejenállás nyújtott lábbal) 

- gerenda: terpeszülésből emelés támasz-ülőtartásba, felugrások 
- gyűrű: lendület előre támaszba 

- korlát: felkarállás, felkarbillenés 

- labdarúgás: speciális rúgás- és kezelési technikák páros lábtenisz 

játékban, rúgások, labdaátvételek, fejelések, láblendítős, becsúszó és 

az alapszerelés csel 
- kézilabda: labdavezetések, átadások (futás közben és  

  felugrással), kapura-lövések (különböző helyzetekből  

  és pozíciókból) 
- kosárlabda: átadás, labdavezetés, cselezés  

  kombinálása különböző dobásformákkal t, támadási  

  formák gyakorlása játék közben: egy osztogató  
  középjátékossal, ill. két osztogató középjátékossal 

- röplabda: horognyitás, nyitás-fogadás, a hálóból  

  kipattanó labda játékban tartása 
- népi játékok bemutatója 

- Olimpia történet 

- sporttaktika elmélete 
 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  
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- atlétika: álló-, és térdelőrajt 

- felmérés: helyből távolugrás 

- felmérés: 4ü fekvőtámasz (x/30s) 
- Cooper teszt (12 perc) 

- gátfutás 

- gerelyhajítás 
- torna: gumiasztal akrobatika 

 

- labdarúgás: játékosok mozgásai elemzése, kombinált taktikai elemek 

– felülről érkező labda átvétele cselkombi-nációkkal (passzív, majd 

aktív védővel szemben), rúgások, labdaátvételek, fejelés 
- kézilabda: játékosok mozgásai elemzése speciális  

  bemelegítő feladatok tanulása önálló játékra való  

  felkészülés érdekében, súlypont-manőverezés 
- kosárlabda: mérkőzéselemzés, 

  A 2:2 elleni játék emberfogásos védekezéssel tanulása 

  elzárással, két középjátékos 3 osztogató, egy beállós  
  középjátékos négy osztogatóval 

- röplabda: játékosok mozgásai elemzése 

  speciális bemelegítő feladatok tanulása önálló játékra  
  való felkészülés érdekében, ütésvédés - feladás- 

  ellentámadás 

- elmélet: a testnevelés és sport pszichikai hatásai 

 

Szakiskola Szakiskola 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- atlétika: álló-, és térdelőrajt 

- felmérés: helyből távolugrás 
- felmérés: 4ü fekvőtámasz (x/30s) 

- felmérés: 60m 

- Cooper teszt (12 perc) 

- magasugrás 

- súlylökés 

- talajtorna (zsugorfejenállás, mérlegállás,   
  fejenállás nyújtott lábbal) 

 

- szertorna: szekrényugrás, guggoló átugrás keresztbe, illetve 

hosszába rakott szekrényen 
- kosárlabda: alsó fektetett dobás, tempódobás, cselezés, védőtől való 

elszakadás és befutás 

- kézilabda: Átadások, labdaelfogások, alsó- és  

  felsődobás, felugrásos lövés, a sáncolásos védekezés,  

  hosszú indításos támadás   

- labdarúgás: rúgások, labdaátvételek, fejelések,    
  láblendítős, becsúszó és az alapszerelés csel 

- röplabda: a kosárérintés, alkarérintés, nyitásfogadás,  

  feladás előre, alsó, felső egyenes nyitás 
- sportági verseny- és játékszabályok 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- atlétika: álló-, és térdelőrajt 
- felmérés: helyből távolugrás 

- felmérés: 4ü fekvőtámasz (x/30s) 

- Cooper teszt (12 perc) 
- súlylökés 

- talajtorna (zsugorfejenállás, mérlegállás,   

- fejenállás nyújtott lábbal) 

 

- szertorna: szekrényugrás, guggoló átugrás keresztbe, illetve 
hosszába rakott szekrényen 

- labdarúgás: rúgások, labdaátvételek, fejelések, láblendítős, becsúszó 

és az alapszerelés csel, - kézilabda: Átadások, labdaelfogások, alsó- 
és  

  felsődobás, felugrásos lövés, a sáncolásos védekezés,  

  hosszú indításos támadás a beállós pozíció tanulása 

- kosárlabda: alsó fektetett dobás, tempódobás, cselezés, 

  védőtől való elszakadás és befutás 

- röplabda: a kosárérintés, alkarérintés, nyitásfogadás,  
  feladás előre, alsó, felső egyenes nyitás az egyes sánc  

- sportági verseny- és játékszabályok 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- atlétika: álló-, és térdelőrajt 

- felmérés: helyből távolugrás 

- felmérés: 4ü fekvőtámasz (x/30s) 
- Cooper teszt (12 perc) 

- komplex erőfejlesztés (fiúk) 
- aerobic (lányok) 

- távolugrás 

- felemáskorlát: függőtámaszból felguggolás egy lábon,  
  guggoló – függő állásból kelepfellendülés támaszba 

- talajtorna (zsugorfejenállás, mérlegállás,   

  fejenállás nyújtott lábbal) 
 

- labdarúgás: speciális rúgás- és kezelési technikák, rúgások, 

labdaátvételek, fejelések, láblendítős, becsúszó és az alapszerelés 

csel 
- kézilabda: labdavezetések, átadások (futás közben és  

  felugrással), kapura-lövések (különböző helyzetekből  
  és pozíciókból) 

- kosárlabda: átadás, labdavezetés, cselezés  

  kombinálása különböző dobásformákkal t, támadási  
  formák gyakorlása játék közben: egy osztogató  

  középjátékossal, ill. két osztogató középjátékossal 

- röplabda: horognyitás, nyitás-fogadás, a hálóból  
  kipattanó labda  játékban  tartása 

- Olimpia történet 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- atlétika: álló-, és térdelőrajt 

- felmérés: helyből távolugrás 

- felmérés: 4ü fekvőtámasz (x/30s) 

- Cooper teszt (12 perc) 

- komplex erőfejlesztés (fiúk) 

- aerobic (lányok) 

- távolugrás 

- felemáskorlát: függőtámaszból felguggolás egy lábon,  

  guggoló – függő állásból kelepfellendülés támaszba 

- talajtorna (zsugorfejenállás, mérlegállás,   

  fejenállás nyújtott lábbal) 

- labdarúgás: speciális rúgás- és kezelési technikák, rúgások, 

labdaátvételek, fejelések, láblendítős, becsúszó és az alapszerelés 

csel 

- kézilabda: labdavezetések, átadások (futás közben és  

  felugrással), kapura-lövések (különböző helyzetekből  

  és pozíciókból) 

- kosárlabda: átadás, labdavezetés, cselezés  

  kombinálása különböző dobásformákkal t, támadási  

  formák gyakorlása játék közben: egy osztogató  

  középjátékossal, ill. két osztogató középjátékossal 

- röplabda: horognyitás, nyitás-fogadás, a hálóból  

  kipattanó labda  játékban  tartása 

- Olimpia történet 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  
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- atlétika: álló-, és térdelőrajt 

- felmérés: helyből távolugrás 

- felmérés: 4ü fekvőtámasz (x/30s) 
- Cooper teszt (12 perc) 

- gátfutás 

- gerelyhajítás 
- torna: gumiasztal akrobatika 

 

- labdarúgás: felülről érkező labda átvétele cselkombi-nációkkal 

(passzív, majd aktív védővel szemben), rúgások, labdaátvételek, 

fejelés 
- kézilabda: speciális bemelegítő feladatok tanulása  

  önálló játékra való felkészülés érdekében, súlypont- 

  manőverezés 
- kosárlabda: mérkőzéselemzés, 

  A 2:2 elleni játék emberfogásos védekezéssel tanulása 

  elzárással, két középjátékos 3 osztogató, egy beállós  
  középjátékos négy osztogatóval 

- röplabda: játékosok mozgásai elemzése 

  önálló játékra való felkészülés érdekében, ütésvédés  
  feladás, ellentámadás 

- elmélet: a testnevelés és sport pszichikai hatásai 

 

Helytörténet 

 

Gimnázium Gimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

-A település régészeti emlékei 

archeológia-régészet, 

archeológus-régész, 

régészeti lelet, 

régészeti ásatás 

-A monográfia szerzője, címe, műfaja, megjelenési időpontja és 
terjedelme 

- Levéltári alapfogalmak meghatározása, értelmezése, tisztázása és 

tanulása 

- A műemlékvédelemmel, régészeti kutatással / ásatással, feltárással/ 

és a levéltárakkal kapcsolatos jogszabályok  

 

Vizuális kultúra 

 

Gimnázium Gimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- A műszaki rajz alapjai, jelölései, módszerei 
 - Háromdimenziós makett létrehozása 

 - Színhatások, környezeti hatások értelmezése 

 - A vizuális eszközök tömegkommunikációs szerepe  
 - Személyes vizuális alkotások létrehozása 

 - Műalkotások elemzése formai, tartalmi, és alkotói szándék alapján 

 

Gimnázium Gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Kétdimenziós portré készítése 

 - A színek érzelemkifejező szerepe a vizuális alkotások létrehozása 

során 

 

 - A személyes vizuális kommunikáció elemeinek, értelmezése 

(öltözködés, divat, személyes megjelenés). 

 - Multimédiás és technikai eszközöket alkalmazása a vizuális 

alkotások létrehozásában 

 

Művészetesztétika 

 

Gimnázium Gimnázium 

11. évfolyam  11. évfolyam II. félév  

 -  A művészetesztétika fogalma, helye és szerepe 
 -  A művészeti ágak felosztása, rendszere és műfajai 

 - Autonóm és nem-autonóm művészetek 

 
 

 - Az esztétikum fogalma, sajátos megjelenési formái a különböző 
művészetekben 

 - Az irodalomesztétika fogalma, az esztétikum sajátos megjelenési 

formái a szépirodalomban 
 - A színházművészet és a színházesztétika fogalma, az esztétikum 

sajátos megjelenési formái a színház-művészetben 

 

Gimnázium Gimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

 - A különböző korok és korstílusok esztétikai-művészeti törekvései 

(antikvitás, középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika 

stb.) és azok kölcsönhatásai 
 - Az építészet funkciói, különös tekintettel az esztétikai funkciókra 

 - A zene esztétikumának sajátos megjelenési formái 

 - Népművészeti alkotások elemzése esztétikai megközelítésben 

 - A művészeti értékvilág esztétikai sajátosságai 
 

 

Színjátszás 

 

Gimnázium Gimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- Beszédkészség: vers, szövegrész olvasása 

- Ritmusgyakorlatok 
- Improvizatív helyzetgyakorlatok 

- Kötetlen motivációs beszélgetés 

- Irányított, motivációs beszélgetés 

- Beszédkészség: rövid monológ, vers elmondása 
- Zenés improvizáció 

- Helyzetgyakorlat: rövid jelenet improvizálása 

 

Gimnázium Gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Dramaturgiai korszakok vázlatos ismerete 
- Beszédkészség felmérése 

- Beszélgetés egy megadott műről 

 

- Egy adott dramaturgiai korszak jellemzése 
- Rövid, pár soros jelenet megfogalmazása egy, az  

általunk megadott műfaji stílusban 

- Beszéd- és előadói képességek felmérése 

 

Színjátszás és drámajáték-vezetés 

 

Gimnázium Gimnázium 
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11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- Drámajáték-vezetési ismeretek, módszerei 

- Empatikus készség felmérése kötetlen beszélgetés  

  formájában 
- Memória és ritmusjátékok, metakommunikáció 

- Népzenei alapok ismerete 

- Népi táncelemek ismerete 

- A tanítási drámafelépítésének, szakaszainak  

   ismerete 

- Rövid, előre szabadon választott drámajáték 
   levezetése, adott gyerekcsoport bevonásával 

   maximális: 10 min. 

 

Gimnázium Gimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

- Színjátékos alapismeretek 

- Improvizációs gyakorlatok 
- Némajáték, kisjelenet formájában 

- A színjáték akusztikus és vizuális síkjainak ismerete 

- Dramaturgiai alapfogalmak ismerete 

- Színháztörténeti ismeretek 
- A színpadi kompozíció tér és időkezelése 

- Rövid, improvizatív jelenet rendezése, adott 

  színészcsoporttal 

 

N é p t á n c 

 

Gimnázium Gimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- Népszokások 

- Néptáncok: 

A dunántúli dialektus táncai 
Az alföldi dialektus táncai 

Szatmári táncrend 

- Népi táncismeret 

- Tánctípusok 

- Táncdialektusok 
- Koreográfiaelemzés 

- Táncírás alapelemei 

 

Gimnázium Gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

 -A jeles napokhoz fűződő népszokások  

- Más tájak hasonló, vagy eltérő népszokásai 

- A társadalmi-földrajzi környezet, a viselet és a szokások ismerete 

- Erdélyi táncrend 

 

Gimnázium Gimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- Egyszerű mozgássorok és motívumok azonos, nyújtott, éles és 

fordított, tapsos ritmuskíséret.  
- A táncrend szituatív alkalmazása, táncos helyzetekben 

- Futás váltott lábbal kontrakoppantással legalább 4 ütemen át. 

- A táncdialektusok jellemzése a szakirodalom alapján  

 

Gimnázium Gimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

- A táncok típusokba sorolása a szakirodalom alapján. 
- Táncrendek társadalom-földrajzi háttérismeretei 

- Dialektusokba és típusokba sorolása 
- A zene – tánc – viselet - magatartás összefüggései, a színpadra 

állítás megoldásai 

 

Ének-zene 

 

Gimnázium Gimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- A zene történelmi fejlődésének fontosabb állomásai az őskori 
mágiától az első ókori civilizációig 

- Európai barokk-korszak  

- Félhangrendszer; az ókori görög zene  
- A magyar zenekultúra kezdetei 

- Hangszertörténeti ismeretek 
- Távol- és közel-keleti zene: 

- Európai zene:  

  J. S. Bach: h-moll szvit,  
  d-moll toccata és fuga, A. Vivaldi: Négy évszak, G. F. 

  Händel, Vízi zene 

 
 

Gimnázium Gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Bécsi klasszikusok: Haydn: A teremtés; Mozart:  
 Kis éji zene,  

- Beethoven: 9. szimfónia 

- Romantika: Schubert: h-moll (Befejezetlen) szimfónia - Liszt 
Ferenc: Magyar rapszódiák 

- Erkel Ferenc: Bánk bán  

- Bartók Béla: Allegro barbaro, Cantata profana;  
- Kodály Zoltán. Psalmus Hungaricus, Galántai táncok 

- Esztétikum a zenében 
- A zene társadalmi funkciói 

- A zene szereplői: alkotó, közvetítő, befogadó 

- A zenei nevelés irányzatai a 20. században  

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév 

- Egyszólamú világi és egyházi vokális, hangszeres művek 
- A magyar népzene és történeti dallamok (ballada, sirató, verbunk) 

- A középkor és reneszánsz egyszólamú és többszólamú művei 

(gregorián, motetta, madrigál) 

- Barokk hangszeres műfajai (fúga, korál, passió) 

- A 17-18. század magyar műzenéje  

- A bécsi klasszicizmus hangszeres műfajai (kamarazene, szimfónia, 
Mozart munkássága)  

- Romantika hangszeres műfajai-opera (Verdi munkássága) 

- A 20. század zenéje, stílusirányzatai 

- Jazz zene kialakulása 

 

 

E t i k a 

 

Szakgimnázium, gimnázium 

11. évfolyam I. félév 11. évfolyam II. félév 

- Az erkölcsi gondolkodás alapjai - Társadalmi szolidaritás 
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- Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

- Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

- A felelősség kérdése 
- Az erények és a jó élet céljai 

A kapcsolatok etikája 

- Törvény és lelkiismeret 

- Szavak és tettek 

- Hazaszeretet 
- Többség és kisebbség 

- A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

- Bioetika 
- A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

- Ökoetika 

- A közösség és a korrupció problémája 
Felelősség utódainkért 

 

Embertan 

 

Gimnázium Gimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- ember és természet: 

- természetes és denaturált környezet; 
- felhasználás és kizsákmányolás; 

- beavatkozás, uralom, felelősség; 

- természet és kozmosz; 
- környezetvédelem 

- Ünnep: 

- ünnep és hagyomány; 

- kikapcsolódás és bekapcsolódás (ünnepnap, ünneplés, 

ünnepélyesség, hétköznap és ünnepnap); 

- szentség és elengedettség (szent idők és szent helyek); 
- ünnep és ünneplés a különböző kultúrákban (szertartások, 

ajándékozás) 

- játék  
 

- - Humor: 

-   vidámság és derű; 
-   nevetés és kinevetés, nevetés és értékelés; 

-   irónia, kigúnyolás, paródia, karikatúra, szatíra 

- - Szépség: 
-   szépség és harmónia; 

-   a természeti, a művészi és az erkölcsi szép (kultúrák és 

szépségideálok); 

-   kellemesség és szépség; 

-   alkotás és befogadás 

- - Bizalom, remény és boldogság: 
-   ősbizalom és önbizalom; 

biztonság és bizalom (kockázat, vágy és megvalósulás); 

-   borúlátás és derűlátás; 
-   öröm és bánat (elégedettség és öröm, élvezet és öröm, pillanatnyi 

és tartós öröm, csúcsélmények, a szenvedés); 

- - boldogulás és boldogság; 
-   remény a reménytelenségben 

 

 

Gimnázium Gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Korlátozottság, rend és szabadság: 

      rend és rendetlenség (káosz és kozmosz); 

     szorongás, félelem (betegség, önpusztítás,       

     öngyilkosság); 

-    Béke és háború; 

     meghatározottság és szabadság (korlátok    
     felismerése, szükségszerűség, lehetőség, választás és  

     döntés, fizikai és szellemi szabadság,. szabad akarat,  

     külső és belső szabadság 
- Múlt, jelen, jövő: emlékezés; 

     jövőképek (tervek, utópiák) 

 

- Végesség, végtelenség: 

  élet és halál; 

  megsemmisülés vagy átlépés (reinkarnáció); 

  történelmi lét és öröklét; 

  felkészülés, szembenézés (eutanázia) 

- Hit és vallás: 
  megismerés, hit, meggyőződés (természetkép,  

  világkép, világnézet); 

  istenhitek és vallások (a vallás dimenziói / a vallás,   
  mint hit, a vallás, mint ismeret, a vallás, mint élmény, 

  a vallás mint rítus, a vallás mint közösség/, népi  

  vallásosság, elvilágiasodás); 
  vallás és tudomány (csodák); 

  a vallás mint menekülés és menedék; 
  a vallás mint világmagyarázat; 

  világvallások és új vallási mozgalmak; 

  elvilágiasodás és vallástalanság (ateizmus) 

 

Gimnázium Gimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

-  Ember- és személyiség-modellek a 
   keleti (hinduista, buddhista, taoista, gnosztikus,   

   iszlám), Az ókori és középkori keresztény és az  

   újkori (marxi, kanti, gehleni, scheeleri, freudi, jungi,  
   pannenbergi, rahneri, haeffneri, antropozófiai és New 

   Age-) emberképek emberképekben 

-  A test, a pszichikum, a szociologikum és a szellem    
   kapcsolata a különböző modellekben  

-  Ösztönösség és tudatosság (felelősség) a különböző   

   modellekben 
-  Az ember identitás története 

-  Az átlagos, a normális és a rendhagyó ember  
-  Időbeliség, történetiség, változás, fejlődés  

-  Beállítódás, előítélet, értékrend, viselkedés 

-  Értékrendek, erkölcsök, etikák 

 

Gimnázium Gimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

-  Világképek és világnézetek 

-  Hit és tudás 

 

-  A mű és a befogadó  

- Mit és hogyan kutatnak, hol tartanak az 

  embertudományok? 

 

Háztartástan 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév - 1. tanulmányi évfolyam  9. évfolyam II. félév - 1. tanulmányi évfolyam  

- A család mindennapi élete 
- Szabadidő-szervezés a családban 

- Étrendek, ételkészítés 
- Háztartástechnika, energiagazdálkodás 
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- Egészségmegőrzés, betegség, betegápolás a családban 

- Lakástervezés, lakásszervezés 

- A háztartás és a környezetvédelem összefüggései 

- A serdülők higiéniája, öltözködéskultúrája 

- Gazdálkodás a háztartásban 

- Növényápolási ismeretek 

 

Gazdálkodási ismeretek 

 

Gimnázium Gimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

– A megtakarítások hasznosítási lehetőségei 

– A vállalkozásba való befektetést ösztönző tényezők 

– A vállalkozás –mint gazdasági szereplő jellemzése 
– A vállalkozások formái 

– A vállalkozó tulajdonságai 

– A vállalkozói ismeretek főbb területei 
– A sikeres vállalkozás alapja: a jó ötlet; 

– Az üzleti terv jelentősége, fő részei, tartalma 

– A vállalkozás céljainak és erőforrásainak kapcsolata 
– A vállalkozás indításához szükséges források meghatározása 

– A vállalkozás eredménye, az eredményt befolyásoló tényezők 

– Fedezetipont-elemzés 
– A befektetés jövedelmezősége  

– A vállalkozás bevételeinek és kiadásainak összhangja 

– A vállalkozói siker "titkai" (tényezői) 

– A nonprofit szervezetek 

– A marketing: piacra irányuló gondolkodás és cselekvés 

– A vállalkozás marketingszemlélete 
– A gyakorló vállalkozó 

– A vállalkozás 

– Különböző gazdasági szerepkörök vizsgálata 
– A négyszereplős makrogazdasági modell 

A nemzetgazdaság árupiaca 

– A tőkepiac, mint a megtakarítók (befektetők) és vállalkozók 

(beruházók) találkozásának színtere; 

– Az értékpapír-tőzsde 
– Gazdaságpolitika 

– A modern államgazdasági funkciói 

– Gazdaságpolitikai célok, eszközök, hatások 
– Fiskális és monetáris eszközök 

– Gazdasági fejlődés – szerkezetváltás. 

– Primer-, szekunder- és tercier ágazatok 
– Az infrastruktúra gazdasági jelentősége 

– Nemzeti vagyon – humán tőke 

– Gazdasági prognózis – globalizáció 
– A makrogazdasági problémák és kezelésük 

– Az infláció fogalma, fajtái, antiinflációs eszközök, társadalmi 

hatások  

– A munkanélküliség 

– A makrogazdasági teljesítménymutatók számbavételének 

fontossága 
– AGDP és a GNI mutatók tartalma és korlátai 

– Államháztartás - állami költségvetés 

– Az állami költségvetés előterjesztése, elfogadása, módosítása, 
ellenőrzése. 

– Az Állami Számvevőszék 

– Az állami költségvetés bevételei 
– Az állami költségvetés főbb kiadási tételei 

– A helyi (önkormányzati) költségvetés 

– Az adósságszolgálat, a bruttó és a nettó külföldi adósság 
fogalma, az adósságcsapda értelmezése 

 

Gimnázium Gimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

– A nemzetközi munkamegosztásból származó főbb 

előnyök 

– A nemzetközi együttműködés szervezetei 

– A külkereskedelmi politika két irányzata 
– A nemzeti piacok és a világpiac sajátosságai 

– A külpiacra lépés feltételei és következményei 

– A nemzetközi gazdasági környezet aktualitásai 
– A világpiaci verseny fő vonásai 

– A külkereskedelemből származó áru fizetőeszközei 

– A legfontosabb nemzetközi pénzügyi intézmények 
– A nemzetközi tőkemozgás 

– A magyarországi működő tőke-befektetések 
– A munkaerő nemzetközi áramlásának indítékai, 

szükségessége 

– Óriásvállalatok a nemzetközi piacokon (mikro-integráció) 

– A nemzetközi nagyvállalatok működési sajátosságai 

– A nemzetközi nagyvállalatok alapvető formái 

– Regionális integrációk a világgazdaságban 
– A makro-integrációs fejlődési fokozatok 

– Világgazdasági tények 1970-től napjainkig 

– A globalizáció jellemzői, a folyamat előnyei és hátrányai 
– A globális világproblémák 

– A gazdálkodás hagyományos értékeinek megkérdőjeleződése 

– Az alternatív közgazdaságtan főbb elvei 
– A gazdasági tevékenység hagyományostól eltérő, szélesebb 

körű értelmezése 

 

Gazdasági és pénzügyi kultúra 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája Szakiskolát végzettek középiskolája 

12. évfolyam I. félév 12. évfolyam II. félév 

– Közgazdaságtani alapfogalmak 

– A helyes gazdasági döntés kritériuma 

– Elosztási rendszerek 
– A piacgazdaság sajátosságai, alapfogalmai 

– A piaci mechanizmus működése. 

– A piacgazdaság modelljét alkotó szereplők és 
kapcsolatrendszerük 

– Pénzkorszakok a történelemben. 

– A modern pénz lényege, a pénz- és banktörténet összefüggése 
– A pénz szerepe és funkciói 

– Valuták, devizák és árfolyamok. 

– Az euró, mint az EU közös pénze 
– Az infláció fogalma, mérése, okai, hatásának értékelése 

– A hitelfelvétel oka, célja, költségei 

– A megtakarítások motívumai, szempontjai 
– A pénzügyi közvetítők szerepe a megtakarítások és hitelfelvétel 

összefüggésében 

– A bankszámlák előnyei, típusai, a fizetési forgalom fajtái 
– Az üzleti vállalkozások jelentősége, lényegi jellemzői 

– A vállalat, mint befektetés 

– A vállalkozási formák és lényeges különbségeik 
– Versenyhelyzet, oligopóliumok, monopóliumok 

Versenyszabályozás Magyarországon 

– Az állam fogalma, feladatkörei napjainkban 

– Az államháztartás. 

– Az állami eladósodás problémái. 
– Az adók szerepe, fajtái 

– A bankrendszer fogalma, alaptípusai 

– A jegybank és a kereskedelmi bankok feladatai 
– A tőkepiac fogalma, részvények, kötvények 

– A tőzsde szerepe és működése 

– A készpénzfelvétel, átutalás, csoportos beszedés, 
bankszámlakivonat tartalma 

– Bankkártyák és egyéb kártyák (típusok, előnyök, költségek) 

– Hitelkockázatok 
– Hitelbiztosítékok 

– Az eladósodás és problémái 

– Adósságkezelés 
– Betét típusú befektetések és értékelésük 

– Az értékpapír-befektetések (részvény, kötvény, kockázat, 

intézményei). Egyéb befektetések 
– A pénz időértéke, jelen- és jövőérték-számítás 

– A biztosítások lényege 

– Egészség-, szakmai felelősségbiztosítás, utas-, lakás-, 
vagyonbiztosítás, életbiztosítások 

– Állami nyugdíjrendszer. Gondoskodás az állami nyugdíj 

kiegészítéséről 
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Információkezelés 

 

Szakgimnázium  

9. évfolyam I. félév   

- Az alaptartásból kiinduló tízujjas vakírással az alapsoron, a felső, az alsó soron, továbbá jelek, valamint a kezelőbillentyűk tanítása 

betűkapcsolatokkal, szógyakorlatokkal. 
- Az írásjelek megtanítása, begyakoroltatása – az érvényben levő műszaki irány- elvek alapján – célirányosan kialakított mondatok íratásával 

- Az alaptartásból kiinduló tízujjas vakírással az alapsoron, a felső, az alsó soron, továbbá jelek, valamint a kezelőbillentyűk tanítása 

betűkapcsolatokkal, szógyakorlatokkal. 

 

Szakgimnázium  

9. évfolyam II. félév   

- Az írásjelek megtanítása, begyakoroltatása – az érvényben levő műszaki irány- elvek alapján – célirányosan kialakított mondatok íratásával 

- Az elektronikus írógép könnyebb kezelőbillentyűinek bemutatása, begyakoroltatása célirányos szógyakorlatok íratásával 
- Kezelőbillentyűk: pozícionáló, hibajavító billentyűk 

- Kiemelési módok: ritkítás, középre írás, vastagítás, aláhúzás 

- Szócsoportok, sorok, mondatok és kisebb összefüggő szövegek másolása sor-tartással, ütemes írással 
- Önálló sorkialakítás megtanítása és begyakoroltatása 

 

Szakgimnázium  

10. évfolyam I. félév   

- Az írógép/számítógép kezeléséhez szükséges alkatrészek ismerete és gyakorlati alkalmazásuk 
- Számítógépes gépírásoktató programmal a számítógép és program működési elve, használatának bemutatása 

- Balesetvédelem, ergonómiai ismeretek.  

- Ujjtorna. Az ujjak mozgáskoordinációjának fejlesztése Az alaptartásból kiinduló tízujjas vakírással az alapsoron, a felső, az alsó soron, 
továbbá jelek, valamint a kezelőbillentyűk tanítása betűkapcsolatokkal, szógyakorlatokkal. 

- A váltóbillentyűk helyes használatának megtanítása, begyakoroltatása tulaj-donnevek, mondatok íratásával. 

- Az írásjelek megtanítása, begyakoroltatása – az érvényben levő műszaki irány- elvek alapján – célirányosan kialakított mondatok íratásával 

 

Szakgimnázium  

10. évfolyam II. félév   

- Az elektronikus írógép könnyebb kezelőbillentyűinek bemutatása, begyako-roltatása célirányos szógyakorlatok íratásával 

- Kezelőbillentyűk: pozícionáló, hibajavító billentyűk 
- Kiemelési módok: ritkítás, középre írás, vastagítás, aláhúzás 

- Szócsoportok, sorok, mondatok és kisebb összefüggő szövegek másolása sortartással, ütemes írással 

- Önálló sorkialakítás megtanítása és begyakoroltatása 
- A sorkizárt írásmód megtanítása és begyakoroltatása kisebb szövegek íratásával 

 

Szakgimnázium  

11. évfolyam I. félév   

- Az alaptartásból kiinduló tízujjas vakírás sebességének a fokozása az alapsoron, a felső, az alsó és a számsoron levő betűk, számok, jelek, 
valamint a kezelőbillentyűk gyors kezelése betűkapcsolatokkal, szó és mondatgya-korlatokkal 

- A váltóbillentyűk kezelésének gyorsasága, begyakoroltatása tulajdonnevek, mondatok íratásával 

- Az írásjelek helyes alkalmazása, írásának gyorsasága, begyakoroltatása – az érvényben levő műszaki irányelvek alapján – célirányosan 
kialakított mondatok íratásával 

 

Szakgimnázium  

11. évfolyam II. félév   

- A számítógép könnyebb kezelőbillentyűinek bemutatása, begyakoroltatása célirányos szövegek íratásával 
- Kezelőbillentyűk: pozícionáló, hibajavító billentyűk 

- Szövegformálás, kiemelési módok: ritkítás, középre írás, vastagítás, aláhúzás, nagybetűs írás 

 

Szakgimnázium  

12. évfolyam I. félév   

- Számítógépes gépírásoktató programmal a számítógép és program működési elve, használatának bemutatása 

- Balesetvédelem, ergonómiai ismeretek.  
- Ujjtorna. Az ujjak mozgáskoordinációjának fejlesztése 

- Az alaptartásból kiinduló tízujjas vakírás sebességének a fokozása az alapsoron, a felső, az alsó és a számsoron levő betűk, számok, jelek, 

valamint a kezelőbillentyűk gyors kezelése betűkapcsolatokkal, szó és mondatgya-korlatokkal 

 

Szakgimnázium  

12. évfolyam II. félév   

- A váltóbillentyűk kezelésének gyorsasága, begyakoroltatása tulajdonnevek, mondatok íratásával 

- Az írásjelek helyes alkalmazása, írásának gyorsasága, begyakoroltatása – az érvényben levő műszaki irányelvek alapján – célirányosan 
kialakított mondatok íratásával 

- A számítógép könnyebb kezelőbillentyűinek bemutatása, begyakoroltatása célirányos szövegek íratásával 

- Kezelőbillentyűk: pozícionáló, hibajavító billentyűk 
- Szövegformálás, kiemelési módok: ritkítás, középre írás, vastagítás, aláhúzás, nagybetűs írás 

 

Informatika 

 

Gimnázium 

9. évfolyam I. félév   

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

-  ismerje a leggyakrabban használt informatikai eszközöket és perifériákat 
-  az operációs rendszerek alapszolgáltatásait 

-  ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

-  ismerje az ergonómia alapjait. 
-  az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásait. 

  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
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-  tudjon írott és audiovizuális dokumentumokat elekronikusan létrehozni. 

-  ismerje a dokumentumkészítéshez szükséges alkalmazói környezetet. 

-  ismerje a táblázatos adattárolás, a grafikus adatábrázolás, esztétikus adatmegjelenítés lehetőségeit. 
  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

-  ismerje az algoritmus informatikai fogalmát; 
-  ismerje a probléma megoldásához szükséges egyszerűbb informatikai eszközöket, módszereket; 

-  legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

 

Gimnázium 

9. évfolyam II. félév   

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

-  legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni; 

-  tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technológiákat. 
-  ismerje az információküldés és –fogadás kommunikációs eszközeit, funkcióit, kiválasztási szempontjait. 

  

A tanuló az információs társadalom témakör végére 
-  ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

-  legyen képes értékelni az információforrásokat; 

-  ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 
-  ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az egészséget befolyásoló hatásait; 

  

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

-  ismerje a könyvtártípusokat és szolgáltatásaikat, szerepüket a tanulásban és a közhasznú tájékozódásban; 

-  legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan 

végrehajtani; 
-  legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan alkalmazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni. 

-  

 

Gimnázium  

10. évfolyam I. félév   

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

-  tudjon algoritmusokat készíteni, 

-  legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 
-  legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítására; 

-  ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

-  legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 
-  legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

  

A tanuló az info-kommunikáció témakör végére 

-  legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy internetes eszközökkel publikálni; 

-  legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni; 

-  tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technológiákat. 
  

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

-  ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 
-  legyen képes értékelni az információforrásokat; 

-  ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

 

Gimnázium  

10. évfolyam II. félév   

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

-  ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 
-  ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

-  ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásait; 

-  ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az egészséget befolyásoló hatásait; 
-  ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

-  legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

-  ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 
-  ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

-  ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 

  
A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

-  legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan 

végrehajtani; 
-  legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan alkalmazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni. 

  

A Weblap szerkesztése témakör végére 
-  legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során a weblap szerkesztési folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani. 

 

Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév   

- Az informatikai környezet tudatos alakítása. 
- Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. 

- A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai. 

- Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat, valamint a kapcsolódó egyéb szolgáltatások megismerése és használata. 
- Összetettebb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

- Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű kiválasztása. 

 

Szakgimnázium 

9. évfolyam II. félév   

- Multimédiás dokumentumok készítése. 
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- Interaktív anyagok, bemutatók készítése. 

- A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. 

- Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök kezelése. 
- Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.  

- Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés megismerése. 

- Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 
- Térinformatikai alapismeretek. 

 

Szakgimnázium  

10. évfolyam I. félév   

- Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges 
algoritmusok készítése.  

- Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata. 

- Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi méréseredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 
- A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása. 

- Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős 
kommunikációs lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

 

Szakgimnázium  

10. évfolyam II. félév   

- Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

- Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

- Az információforrások hitelességének értékelése. 

- Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 
- Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

- Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése. 

- Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások kritikus használata. 
- A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 

- A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája 

11. évfolyam I. félév   

- Az informatikai környezet tudatos alakítása. 

- Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. 

- A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai. 
- Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat, valamint a kapcsolódó egyéb szolgáltatások megismerése és használata. 

- Összetettebb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

- Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű kiválasztása. 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája 

11. évfolyam II. félév   

- Multimédiás dokumentumok készítése. 

- Interaktív anyagok, bemutatók készítése. 
- A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. 

- Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök kezelése. 

- Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.  
- Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés megismerése. 

- Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

- Térinformatikai alapismeretek. 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája  

12. évfolyam I. félév   

- Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges 
algoritmusok készítése.  

- Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata. 

- Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi méréseredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

- A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása. 

- Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több résztvevővel. A legújabb két- vagy több résztvevős 
kommunikációs lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája  

12. évfolyam II. félév   

- Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  
- Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

- Az információforrások hitelességének értékelése. 

- Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 
- Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

- Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése. 

- Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások kritikus használata. 
- A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 

- A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája emelt szint 

11. évfolyam I. félév   

- Az informatikai környezet tudatos alakítása. 

- Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. 

- A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai. 
- Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat, valamint a kapcsolódó egyéb szolgáltatások megismerése és használata. 

- Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szempontjainak megismerése. 

- Az adatok biztonságos tárolása. Összetettebb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 
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- Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű kiválasztása. 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája emelt szint 

11. évfolyam II. félév   

- Multimédiás dokumentumok készítése. 

- Interaktív anyagok, bemutatók készítése. 

- A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. Az adat szemléltetését, értelmezését, 

vizsgálatát végző eszközök kezelése. 
- Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.  

- Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés megismerése. 

- Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 
- Térinformatikai alapismeretek. 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája emelt szint 

12. évfolyam I. félév   

- Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges 
algoritmusok készítése. 

- Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata. 

- A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 
publikálása.  

- Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több résztvevővel. A legújabb két- vagy több résztvevős 

kommunikációs lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

 

Szakiskolát végzettek középiskolája emelt szint 

12. évfolyam II. félév   

- Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata. 

- Adatvédelmi fogalmak ismerete. 
- Az információforrások hitelességének értékelése. 

- Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

- Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 
- Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése. 

- Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások kritikus használata. 

- A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában 
- A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

 

Elektronikai technikus  

Ágazati szakképzés 9-12. 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- Munkavédelmi alapismeretek 

- A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 
- Munkahelyek kialakítása 

- A megelőzés fontossága és lehetőségei 

- Munkavégzés személyi feltételei  

- Munkaeszközök biztonsága  

- A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
- Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken  

- Munkakörnyezeti hatások 

- Balesetek és foglalkozási megbetegedések  
- Munkavédelmi jogi ismeretek     

 

Műszaki informatika gyakorlat 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Informatikai alapismeretek 
- Informatikai alapfogalmak. 

- A Neumann-elvű számítógépek elvi felépítése. 

- Központi egység és perifériák. 

- Irodai alkalmazások 

 

- Számítógépes hálózatok használata 
- Biztonság a hálózatban: tűzfal feladata, fontossága. 

- Belépés felhasználóként számítógépes hálózatba, autentikáció, 

hálózatválasztás. 

- Megosztott állományok, hálózati helyek elérése. 

- Biztonságos jelszó.  

 

Műszaki ismeretek 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- Egyenáramú áramkörök 
- Az atom szerkezete. 

- A villamos töltés fogalma.  

- Feszültség és potenciál. 
- Az elektromos áram, áramerősség. 

- Ellenállás és vezetés. 

- Vezető, szigetelő és félvezető anyagok. 
- Mágneses tér és váltakozó áram 

 

 

- Szakrajz alapjai 
- Műszaki dokumentáció, műszaki rajz célja, feladata. 

- Műszaki rajzeszközök és használatuk. 

- Szabványosítás, a műszaki rajz formai jellemzői. 
- Szabványos rajzlapméretek. 

- Fémek és ötvözetek 

- A villamosiparban használt fontosabb könnyűfémek, színesfémek. 
- Halmazállapot, olvadáspont. 

- Olvadás, dermedés, kristályosodási formák. 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Állandó mágnes. 

- Nemfémes anyagok 
- Nemfémes anyagok általános tulajdonságai. 

- Szerves és szervetlen anyagok jellemzői. 

- Nemfémes anyagok hővezető, hőszigetelő jellemzői. 

- Színfém és ötvözet.  

- Szilárdulási görbe, szövetszerkezet. 
- Ötvözetek jellemzése. 

- Minőségbiztosítás 

- A minőség fogalma, jentősége a gazdaságban. 
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- Nemfémes anyagok elektromos vezetőképessége. 

- Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása. 

- Villamos szilárdság. 
 

 

- A teljes körű minőségszabályozás.  

- A minőségellenőrzés alapfogalmai. 

- Gyakoriság és valószínűség. 
- Minősítéses gyártásközi ellenőrzés. 

- Mintavétel és mintanagyság. 

- Minőségszabályozás. 

 

Műszaki gyakorlatok 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

9. évfolyam  9. évfolyam II. félév  

- Anyagok és szerszámok 

- Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, 

rézlemezből.  
- Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás 

- Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál.  

- Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel. 
- Mérések 

- Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása 

közben.  
- Hosszúságmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek 

átjelölése a munkadarabra 

- Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, 

mikrométer használata, pontos leolvasása.  

- Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel.  

- Hengeres felületek átmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel.  
- Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, 

vízszintező, lézeres kitűző használatával.  

- Mechanikai és villamos kötések 

- Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között. 

- A szegecs alakja, méretei, anyaga. 
- A szegecselés művelete, szerszámai. 

- Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel 

(popszegeccsel). (ÖGY) 
- A szegecs méretének helyes megválasztása. (ÖGY) 

- Menetes alkatrészek ábrázolása. (ÖGY) 

- Csavarok fajtái, adatai. 
- Ragasztott kötések jellemzői. 

- Ragasztóanyagok fajtái. 

- Ragasztási eljárások. 

 

Műszaki rajz 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Vetületi ábrázolás 
- Térbeli alakzatok csoportosítása. 

- Vetítési módok, merőleges vetítés.  

- Térelemek. 
- Térelemek ábrázolása képsíkon. 

- Ábrázolás két képsíkos rendszerben. 

- Három képsíkos ábrázolás. 

- Vetítés a harmadik képsíkra. 

- Géprajzi alapismeretek 

- A metszeti ábrázolás elve. 
- A metszeti ábrázolás jelölése. 

- Metszetek fajtái. 

- Egyszerű metszetek. 
- Összetett metszetek. 

- Szelvények rajzolása. 

- Ismétlődő alakzatok ábrázolása. 
- Különleges ábrázolási módok 

- Villamosipari szakrajz alapjai 
- A villamos rajzok fajtái. 

- Egyvonalas kapcsolási rajz. 

- Tömbvázlat. 
- Elvi rajz. 

- Általános kapcsolási rajz. 

- Áramútrajz. 

- Méretezési részletrajz. 

- Kondenzátorok rajzjelei. 

- Tekercsek, transzformátorok rajzjelei. 
- Érintkezőfajták és kapcsolók rajzjelei. 

- Félvezetők rajzjelei. 

- Különféle mérőműszerek jelölése. 

 

Elektrotechnika 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Villamos áramkör 
- A villamos áramkör. 

- A villamos áramkör részei. 

- Ideális feszültségforrás. 
- Fogyasztó. 

- Vezeték. 

- Passzív és aktív hálózatok 
- Nevezetes passzív villamos hálózatok. 

- A feszültségosztás törvénye. 

- Terheletlen feszültségosztó. 
- Terhelt feszültségosztó. 

 

- A villamos áram hatásai 
- A villamos áram hatásai. 

- A villamos áram hőhatása.  

- Kapcsolat a villamos energia és a hőenergia között. 
- A villamos munka. Jele, mértékegysége. 

- Fajlagos hőkapacitás, fajhő. 

- Testek melegedése. 
- A hő terjedése. 

- A hőhatás jellemző alkalmazásai 

- Aktív hálózatok. Villamos tér. 
- Generátorok helyettesítő képei. 

- Thevenin-helyettesítő kép. 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- Potenciométer. 

- A feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

- Az áramosztás törvénye. 
- Az áramosztó. 

- Az árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

- Wheatstone-híd. 
- Mágneses tér. Elektromágneses indukció.  

- Mágneses tér. 

- Árammal létrehozott terek, a jobbkéz-szabály. 
- A mágneses indukcióvonalak tulajdonságai. 

- Egyenes tekercs mágneses tere, homogén mágneses tér. 

- A mágneses teret jellemző mennyiségek. 

- Norton-helyettesítő kép. 

- Norton- tétele. 

- Thevenin- és Norton helyettesítő képek kölcsönös átalakítása. 
- Generátorok teljesítménye. 

- Veszteségi teljesítmény. 

- Váltakozó áramú hálózatok 
- Szinuszos mennyiségek. 

- A váltakozó feszültség és áram fogalma. 

- Váltakozó mennyiségek ábrázolása. 
- Váltakozó mennyiségek jellemzői. 

- Váltakozó mennyiségek középértékei. 

- Váltakozó mennyiségek összegzése. 
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- Gerjesztés és mágneses térerősség - Egyszerű váltakozó áramú körök. 

- Ellenállás a váltakozó áramú körben. 

- Induktivitás a váltakozó áramú körben. 

 

Elektrotechnika gyakorlat 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Forrasztási gyakorlat 

- Forrasztott  kötés típusai.  

- Keményforrasztás.  
- Lágyforrasztás.  

- Lágyforrasztás kivitelezése.  

- A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés előkészítése.  
- A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.  

- A forrasztás művelete.  

- Forrasztási gyakorlat.  
- Villamos mérőműszerek  

- A villamos mérőműszerek csoportosítása felépítésük, mérési elv és 

pontosságuk szerint.  
- Analóg műszerek.  

- Elektromechanikus műszerek közös szerkezeti elemei.  

- Elektromechanikus műszerek beállítási viszonyai.  

- Elektromechanikus műszerek hibaforrásai.  

- Elektromechanikus műszerek jellemzői.  

- Egyenáramú mérések 

- Egyenáram és egyenfeszültség mérése elektromechanikus műszerrel.  

- Egyenfeszültség mérése kompenzációs módszerrel.  
- Egyenfeszültség mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.  

- Egyenáram mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.  

- Ellenállásmérés.  

 

Elektronika 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- Villamos áramköri alapismeretek 
- Aktív áramköri elemek. 

- Passzív áramköri elemek. 

- Lineáris áramköri elemek. 
- Nemlineáris áramköri elemek. 

- Aktív áramkör.  

- Passzív áramkör 
 

- Félvezetők  
- Félvezető diódák. 

- A PN átmenet felépítése és működése. 

- A határréteg kialakulása. 
- A félvezető dióda felépítése és működése. 

- A félvezető dióda nyitóirányú előfeszítése. 

- A félvezető dióda záróirányú előfeszítése 
- Erősítők 

- Alapfogalmak.   

- Tranzisztoros erősítők munkapont beállítása. 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

- Négypólusok 

- Definíció, rajzjel. 
- Aktív négypólusok. 

- Passzív négypólusok.   

- Lineáris négypólusok.   
- Nemlineáris négypólusok.   

- Szimmetrikus négypólusok 

- Műveleti erősítők  
- Fázisösszegző áramkör. 

- Darlington-kapcsolás. 
- Tranzisztoros áramgenerátorok. 

- Műveleti erősítő kimeneti fokozatai. 

- Integrált műveleti erősítők. 

- Erősítő áramkörök. 

- Erősítők jellemzői. 
- Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral. 

- Impulzustechnika 

- Impulzus jellemzők. 
- Aktív és passzív jelformáló áramkörök. 

- Lineáris jelformáló áramkörök. 

- Multivibrátorok. 
- Digitális technika alapjai 

- Az analóg és digitális jelfeldolgozás lényege és összehasonlításuk. 
- A logikai rendszer, mint a digitális eszközök elvi absztrakciója. 

Számábrázolási módok és az aritmetikai műveletekre 

gyakorolt hatásuk. 

 

Elektronika gyakorlat 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- Váltakozó áramú alapmérések 

- Váltakozó áramú hálózatok jellemzőinek mérése 

- Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.  
- Frekvenciamérési módszerek.  

- Fázisszög mérési módszerek.  

- RC feszültségosztó vizsgálata 

- Elektronikai eszközök mérése 

- Félvezető diódák vizsgálata. 

- Négypólusok jellemzőinek meghatározása 
- Egyszerű egyenirányítók vizsgálata 

- Erősítők építése és mérése 

- Mérési elvek. 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

- RC feszültségosztó vizsgálata 

- Áramkörök építése, vizsgálata 
- Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése.  

- Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük.  

- A fóliamintázat kialakítása.  
- A szitanyomás technológiája. 

- Eszközök, segédanyagok.  

- Nyomtatott áramkörök maratása.  
- Forrasztandó felületek előkészítése.  

- Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat. 

- Egyenáramú jellemzők mérése. 

- Váltakozó áramú jellemzők. 
- Impulzustechnikai mérések 

- Impulzusjellemzők mérése. 

- Digitális áramkörök vizsgálata 
 

 

Irányítástechnika 
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Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

- Irányítástechnikai alapismeretek 
- Az irányítás fogalma. 

- Irányítási példák. 

- Az irányításban használt segédenergiák. 
- A segédenergiák fajtái 

- Vezérlés 

- A vezérlési vonal. 
- A vezérlési vonal részei. 

 

- Szabályozás  
- A szabályozási kör. 

- A szabályozási kör jellegzetességei. 

- A szabályozási kör részei. 
- A szabályozási kör jelei. 

- A szabályozási kör jellemzői. 

- A szabályozások ábrázolási módjai. 
- A tag fogalma és értelmezése. 

- Az átviteli tényező. 

 

Irányítástechnika gyakorlat 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

- Villamos irányítások építőelemei és készülékei 
- Nem villamos mennyiségek átalakítása villamos jellé. 

- Villamos készülékek felépítése, bekötése. 

- Villamos készülékek jellemzőinek mérése. 
- Vezérlési feladatok 

- A villamos reteszelés elve.  

- Időfüggetlen logikai feladatok tervezése megépítése relékkel: 
- 3 változós logikai feladat.   

- 4 változós logikai feladat.   

- Szabályozások  
- Távadók. 

- Alapjelképzők. 

- Különbségképzők. 
- Szabályozási feladatok. 

- Az átviteli tagok típusai, vizsgálata. 

 

Elektronikai technikus (1/13-2/14.) 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Munkavédelmi alapismeretek 

- A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 
- Munkahelyek kialakítása 

- A megelőzés fontossága és lehetőségei 

- Munkavégzés személyi feltételei  

- Munkaeszközök biztonsága  

- A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
- Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken  

- Munkakörnyezeti hatások 

- Balesetek és foglalkozási megbetegedések  
- Munkavédelmi jogi ismeretek     

 

Foglalkozás II. 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

14. évfolyam I. félév  14. évfolyam II. félév  

- Munkajogi alapismeretek 

- Munkaviszony létesítése   

- Álláskeresés  

- Munkanélküliség     

 

Foglalkozás I. 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

14. évfolyam I. félév  14. évfolyam II. félév  

- Nyelvtani rendszerezés 1  

- Nyelvtani rendszerezés 2  

- Nyelvi készségfejlesztés   

- Munkavállalói szókincs   

 

Műszaki informatika gyakorlat 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Informatikai alapismeretek 

- Informatikai alapfogalmak. 

- A Neumann-elvű számítógépek elvi felépítése. 
- Központi egység és perifériák. 

- Irodai alkalmazások 

 

- Számítógépes hálózatok használata 

- Biztonság a hálózatban: tűzfal feladata, fontossága. 

- Belépés felhasználóként számítógépes hálózatba, autentikáció, 
hálózatválasztás. 

- Megosztott állományok, hálózati helyek elérése. 

- Biztonságos jelszó.  

 

Műszaki ismeretek 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Egyenáramú áramkörök 

- Az atom szerkezete. 

- A villamos töltés fogalma.  
- Feszültség és potenciál. 

- Az elektromos áram, áramerősség. 

- Ellenállás és vezetés. 
- Vezető, szigetelő és félvezető anyagok. 

- Mágneses tér és váltakozó áram 

- Mágneses tér. 
- Állandó mágnes. 

- Nemfémes anyagok 

- Nemfémes anyagok általános tulajdonságai. 
- Szerves és szervetlen anyagok jellemzői. 

- Szakrajz alapjai 

- Műszaki dokumentáció, műszaki rajz célja, feladata. 

- Műszaki rajzeszközök és használatuk. 
- Szabványosítás, a műszaki rajz formai jellemzői. 

- Szabványos rajzlapméretek. 

- Fémek és ötvözetek 
- A villamosiparban használt fontosabb könnyűfémek, színesfémek. 

- Halmazállapot, olvadáspont. 

- Olvadás, dermedés, kristályosodási formák. 
- Színfém és ötvözet.  

- Szilárdulási görbe, szövetszerkezet. 

- Ötvözetek jellemzése. 
- Minőségbiztosítás 
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- Nemfémes anyagok hővezető, hőszigetelő jellemzői. 

- Nemfémes anyagok elektromos vezetőképessége. 

- Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása. 
- Villamos szilárdság. 

 

 

- A minőség fogalma, jentősége a gazdaságban. 

- A teljes körű minőségszabályozás.  

- A minőségellenőrzés alapfogalmai. 
- Gyakoriság és valószínűség. 

- Minősítéses gyártásközi ellenőrzés. 

- Mintavétel és mintanagyság. 
- Minőségszabályozás. 

 

Műszaki gyakorlatok 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam  13. évfolyam II. félév  

- Anyagok és szerszámok 

- Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, 
rézlemezből.  

- Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás 

- Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál.  
- Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel. 

- Mérések 

- Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása 
közben.  

- Hosszúságmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek 

átjelölése a munkadarabra 

- Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, 

mikrométer használata, pontos leolvasása.  

- Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel.  
- Hengeres felületek átmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel.  

- Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, 

vízszintező, lézeres kitűző használatával.  

- Mechanikai és villamos kötések 

- Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között. 
- A szegecs alakja, méretei, anyaga. 

- A szegecselés művelete, szerszámai. 

- Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel 
(popszegeccsel). (ÖGY) 

- A szegecs méretének helyes megválasztása. (ÖGY) 

- Menetes alkatrészek ábrázolása. (ÖGY) 
- Csavarok fajtái, adatai. 

- Ragasztott kötések jellemzői. 

- Ragasztóanyagok fajtái. 

- Ragasztási eljárások. 

 

Műszaki rajz 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Vetületi ábrázolás 

- Térbeli alakzatok csoportosítása. 

- Vetítési módok, merőleges vetítés.  
- Térelemek. 

- Térelemek ábrázolása képsíkon. 

- Ábrázolás két képsíkos rendszerben. 

- Három képsíkos ábrázolás. 

- Vetítés a harmadik képsíkra. 

- Géprajzi alapismeretek 
- A metszeti ábrázolás elve. 

- A metszeti ábrázolás jelölése. 

- Metszetek fajtái. 
- Egyszerű metszetek. 

- Összetett metszetek. 

- Szelvények rajzolása. 
- Ismétlődő alakzatok ábrázolása. 

- Különleges ábrázolási módok 

- Villamosipari szakrajz alapjai 

- A villamos rajzok fajtái. 

- Egyvonalas kapcsolási rajz. 
- Tömbvázlat. 

- Elvi rajz. 

- Általános kapcsolási rajz. 

- Áramútrajz. 

- Méretezési részletrajz. 

- Kondenzátorok rajzjelei. 
- Tekercsek, transzformátorok rajzjelei. 

- Érintkezőfajták és kapcsolók rajzjelei. 

- Félvezetők rajzjelei. 
- Különféle mérőműszerek jelölése. 

 

Elektrotechnika 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Villamos áramkör 

- A villamos áramkör. 

- A villamos áramkör részei. 
- Ideális feszültségforrás. 

- Fogyasztó. 

- Vezeték. 
- Passzív és aktív hálózatok 

- Nevezetes passzív villamos hálózatok. 

- A feszültségosztás törvénye. 
- Terheletlen feszültségosztó. 

- Terhelt feszültségosztó. 

- Potenciométer. 
- A feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

- Az áramosztás törvénye. 

- Az áramosztó. 
- Az árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

- Wheatstone-híd. 

- Mágneses tér. Elektromágneses indukció.  
- Mágneses tér. 

- Árammal létrehozott terek, a jobbkéz-szabály. 

- A mágneses indukcióvonalak tulajdonságai. 
- Egyenes tekercs mágneses tere, homogén mágneses tér. 

- A mágneses teret jellemző mennyiségek. 

- Gerjesztés és mágneses térerősség 

- A villamos áram hatásai 

- A villamos áram hatásai. 

- A villamos áram hőhatása.  
- Kapcsolat a villamos energia és a hőenergia között. 

- A villamos munka. Jele, mértékegysége. 

- Fajlagos hőkapacitás, fajhő. 
- Testek melegedése. 

- A hő terjedése. 

- A hőhatás jellemző alkalmazásai 
- Aktív hálózatok. Villamos tér. 

- Generátorok helyettesítő képei. 

- Thevenin-helyettesítő kép. 
- Thevenin-tétele. 

- Norton-helyettesítő kép. 

- Norton- tétele. 
- Thevenin- és Norton helyettesítő képek kölcsönös átalakítása. 

- Generátorok teljesítménye. 

- Veszteségi teljesítmény. 
- Váltakozó áramú hálózatok 

- Szinuszos mennyiségek. 

- A váltakozó feszültség és áram fogalma. 
- Váltakozó mennyiségek ábrázolása. 

- Váltakozó mennyiségek jellemzői. 

- Váltakozó mennyiségek középértékei. 
- Váltakozó mennyiségek összegzése. 

- Egyszerű váltakozó áramú körök. 

- Ellenállás a váltakozó áramú körben. 
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- Induktivitás a váltakozó áramú körben. 

 

Elektrotechnika gyakorlat 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Forrasztási gyakorlat 

- Forrasztott kötés típusai.  
- Keményforrasztás.  

- Lágyforrasztás.  

- Lágyforrasztás kivitelezése.  
- A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés előkészítése.  

- A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.  

- A forrasztás művelete.  
- Forrasztási gyakorlat.  

- Villamos mérőműszerek  

- A villamos mérőműszerek csoportosítása felépítésük, mérési elv és 
pontosságuk szerint.  

- Analóg műszerek.  

- Elektromechanikus műszerek közös szerkezeti elemei.  
- Elektromechanikus műszerek beállítási viszonyai.  

- Elektromechanikus műszerek hibaforrásai.  

- Elektromechanikus műszerek jellemzői.  

- Egyenáramú mérések 

- Egyenáram és egyenfeszültség mérése elektromechanikus műszerrel.  
- Egyenfeszültség mérése kompenzációs módszerrel.  

- Egyenfeszültség mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.  

- Egyenáram mérése analóg elektronikus és digitális műszerekkel.  
- Ellenállásmérés.  

 

Elektronika 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Villamos áramköri alapismeretek 

- Aktív áramköri elemek. 

- Passzív áramköri elemek. 
- Lineáris áramköri elemek. 

- Nemlineáris áramköri elemek. 

- Aktív áramkör.  
- Passzív áramkör 

- Négypólusok 

- Definíció, rajzjel. 
- Aktív négypólusok. 

- Passzív négypólusok.   

- Lineáris négypólusok.   

- Nemlineáris négypólusok.   

- Szimmetrikus négypólusok 

- Műveleti erősítők  
- Fázisösszegző áramkör. 

- Darlington-kapcsolás. 

- Tranzisztoros áramgenerátorok. 
- Műveleti erősítő kimeneti fokozatai. 

- Integrált műveleti erősítők. 

- Félvezetők  

- Félvezető diódák. 

- A PN átmenet felépítése és működése. 
- A határréteg kialakulása. 

- A félvezető dióda felépítése és működése. 

- A félvezető dióda nyitóirányú előfeszítése. 
- A félvezető dióda záróirányú előfeszítése 

- Erősítők 

- Alapfogalmak.   
- Tranzisztoros erősítők munkapont beállítása. 

- Erősítő áramkörök. 

- Erősítők jellemzői. 

- Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral. 

- Impulzustechnika 

- Impulzus jellemzők. 
- Aktív és passzív jelformáló áramkörök. 

- Lineáris jelformáló áramkörök. 

- Multivibrátorok. 
- Digitális technika alapjai 

- Az analóg és digitális jelfeldolgozás lényege és összehasonlításuk. 

- A logikai rendszer, mint a digitális eszközök elvi absztrakciója. 
Számábrázolási módok és az aritmetikai műveletekre 

gyakorolt hatásuk. 

 

Elektronika gyakorlat 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Váltakozó áramú alapmérések 

- Váltakozó áramú hálózatok jellemzőinek mérése 

- Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.  
- Frekvenciamérési módszerek.  

- Fázisszög mérési módszerek.  

- RC feszültségosztó vizsgálata 
- Áramkörök építése, vizsgálata 

- Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése.  

- Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük.  
- A fóliamintázat kialakítása.  

- A szitanyomás technológiája. 

- Eszközök, segédanyagok.  
- Nyomtatott áramkörök maratása.  

- Forrasztandó felületek előkészítése.  

- Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat. 

- Elektronikai eszközök mérése 

- Félvezető diódák vizsgálata. 

- Négypólusok jellemzőinek meghatározása 
- Egyszerű egyenirányítók vizsgálata 

- Erősítők építése és mérése 

- Mérési elvek. 
- Egyenáramú jellemzők mérése. 

- Váltakozó áramú jellemzők. 

- Impulzustechnikai mérések 
- Impulzus jellemzők mérése. 

- Digitális áramkörök vizsgálata 

 

 

Irányítástechnika 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Irányítástechnikai alapismeretek 

- Az irányítás fogalma. 

- Irányítási példák. 
- Az irányításban használt segédenergiák. 

- A segédenergiák fajtái 

- Vezérlés 

- Szabályozás  

- A szabályozási kör. 

- A szabályozási kör jellegzetességei. 
- A szabályozási kör részei. 

- A szabályozási kör jelei. 

- A szabályozási kör jellemzői. 
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- A vezérlési vonal. 

- A vezérlési vonal részei. 

 

- A szabályozások ábrázolási módjai. 

- A tag fogalma és értelmezése. 

- Az átviteli tényező. 

 

Irányítástechnika gyakorlat 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Villamos irányítások építőelemei és készülékei 

- Nem villamos mennyiségek átalakítása villamos jellé. 

- Villamos készülékek felépítése, bekötése. 
- Villamos készülékek jellemzőinek mérése. 

- Vezérlési feladatok 

- A villamos reteszelés elve.  
- Időfüggetlen logikai feladatok tervezése megépítése relékkel: 

- 3 változós logikai feladat.   

- 4 változós logikai feladat.   

- Szabályozások  

- Távadók. 

- Alapjelképzők. 
- Különbségképzők. 

- Szabályozási feladatok. 

- Az átviteli tagok típusai, vizsgálata. 

 

Elektronikai áramkörök 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

-  Erősítők alkalmazása 

- Többfokozatú erősítők  

- Többfokozatú erősítők felépítése. 
- Erősítőfokozatok csatolása. 

- Teljesítmény erősítők 

- Teljesítményerősítők általános  jellemzői. 
- A, B, AB és C- osztályú teljesítményerősítő. 

- Az erősítőelemek határértékei 

- Digitális technika II. 

- Sorrendi  hálózatok  

- Sorrendi hálózatok csoportosítása és működésük leírása 
- Sorrendi hálózatok építőelemei. 

- Flip-flop-ok 

- Tápegységek 
- A hálózati  transzformátorok. 

- Hálózati  egyenirányítók. 

- Oszcillátorok  
- Oszcillátorok működési elve és felépítése  

- Negatív ellenállást felhasználó oszcillátorok 

- Visszacsatolt oszcillátorok 

 

Elektronikai áramkörök gyakorlat 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

-  Erősítők vizsgálata 

- Többfokozatú erősítők építése,mérése 

- RC csatolású erősítőképítése, mérése 
- Szélessávú erősítők vizsgálata 

- Digitális berendezések vizsgálata 

- Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével. 
- Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál. 

- Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata. 

- Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal. 
- Egyszerű egyenirányítók vizsgálata 

- Egyutas  egyenirányító vizsgálata 

- Jelkeltő áramkörök mérése 

- Oszcillátorok mérése  

- Az oszcilláció feltételeinek vizsgálata 
- A rezgési frekvencia mérése 

- A rezgési feltételek vizsgálata 

 

Mechatronika 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton  

- Rezisztív mérő átalakítók. 

- Kapacitív mérő átalakítók. 
- Kondenzátorok kialakítása 

- Kapacitív mérő átalakítók hídkapcsolásai 

- Induktív mérő átalakítók. 
- Pneumatikus, elektropneumatikus irányítások 

- A sűrített levegő előállítása. 

- Pneumatikus vezérlő és vezérelt elemek. 
- Kapcsolási rajz, jelölésrendszer 

- Pneumatikus vezérlőrendszer ábrázolása 

- Villamos irányítások       

- Érzékelőelemek, jeladók, relék, programadók, 

- beavatkozó elemek, járulékos elemek. 
- Villamos hajtások típusai, jellemzői, létesítése, 

- alkalmazása, üzemeltetése. 

- Tápegységek felépítése, működése és jellemzői 
- Egyszerű villamos vezérlést megvalósító áramkör tervezése. 

- Elektromechanikus motorvezérlések (motorvédő, indító, 

- forgásirány váltó, fordulatszám változtató kapcsolások) 
- telepítése, beüzemelése 

- Egyszerű vezérlési feladatok 

 

Mechatronika gyakorlat 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Nem villamos mennyiségek mérése villamos úton 
- Hőmérséklet mérése. 

- Erő, elmozdulás mérése. 

- Fordulatszám mérése. 
- Nyomás mérése. 

- Villamos vezérlések 

- Egyszerű vezérlési feladatok megvalósítása 
- Pneumatikus vezérlések 

- A sűrített levegő előállítása, előkészítése, a léghálózat biztonságos 

és gazdaságos üzemeltetése. 
- Pneumatikus munkavégző és vezérlő elemek alkalmazása. 

- Elektropneumatikus vezérlések 
- Elektro-pneumatikus jelátalakítók. 

- Mágnes szelepek felépítése és működtetése. 

- Az elektro-pneumatikus berendezéseken alkalmazott 
- érzékelők típusai, használatuk. 

- Érintéses és érintés nélküli érzékelők alkalmazása 

- Munkahenger dugattyújának önműködő visszavezérlése 
- Munkahenger dugattyújának oszcilláló mozgatása 

- Logikai feladatok relés megvalósítása. 

- Kétoldali működésű munkahenger elektro-pneumatikus vezérlése 
direkt módon. 
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- A végrehajtó elemek: hengerek, forgatóművek, megfogók, vákuum 

ejektorok. 

- Útszelepek, záró és áramlásirányító elemek, nyomás meghatározó 
elemek és érzékelők alkalmazása 

 

Számítógép alkalmazása 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Általános PLC ismeret 

- A programozható logikai vezérlők (hardver) felépítése, 
blokkvázlat. 

- A bemenetek fajtái, szerepük, hogyan kell használni a megfelelő 

bemeneti típust. 
- A szenzorok áttekintése, a PLC-vel való kapcsolatuk. 

- PLC Programozás 

- Számítógépes problémamegoldás lépései. 
- Az algoritmus fogalma, jellemzői. Algoritmus megadásának 

lehetőségei (pszeudo kód). A folyamatábra elemei, ábra 

összeállítás szabályai. 
- Az IEC 1131-3 szabvány szerinti PLC programozási nyelvek fajtái, 

csoportosításuk. 

- Mikrovezérlők 

- Mikroprocesszoros rendszertechnika  
- Mikroszámítógépek felépítése, mikroprocesszor fogalma. 

- Mikroprocesszor működése 

- Megszakítások. 
- A mikroprocesszorok fejlődése. 

- Minimálrendszerek 

- Fejlesztő módszerek 

 

Szimuláció és PLC gyakorlat 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Áramköri tervező programok 
- Szimuláció fogalma, a szimulációs szoftverek fő jellemzői 

- A szimuláció szintjei  

- Áramköri szintű szimuláció 
- Logikai szintű szimuláció 

- Kevert módú szimuláció 

- Az analízis üzemmódjai 
- PLC program készítése 

- A PLC kiválasztása, beépítése, huzalozása, üzembe helyezése. 

- A PLC használatbavétele (tápfeszültség ellátás, bemenetek és 
kimenetek bekötése). 

- A programozható vezérlő alapbeállítása beépített lehetőségeivel. 

- PLC – számítógép – szimulációs eszköz (hardver, szoftver) 

kapcsolat megteremtése. 

- A szenzorok, jelátalakítók, végrehajtók illesztése a PLC-hez, 

illesztésük leellenőrzése. 

- PLC program tesztelése 
- Az előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, hatásai. 

- A szisztematikus, manuális hibakeresés gyakorlata PLC-vel vezérelt 

berendezéseken. 
- A programozó készülék (laptop) bevonása a hibakeresésbe (on-line 

diagnózis) 

- Hibanapló, hibaelemzés. 
- A rendelkezésre álló PLC szimuláció és/vagy monitor üzemmódjának 

használata hibakeresésre. 

- A rendelkezésre álló PLC és a hozzátartozó programfejlesztő eszköz 
(IDE) egyéb lehetőségeinek használata hibakeresésre. 

 

Mikrovezérlők gyakorlata 

 

Szakgimnázium, gimnázium Szakgimnázium, gimnázium 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Programtervezési módszerek 

- Programtervezési módszerek 

- Strukturált programozás 
- Moduláris programozás 

- Felülről-lefelé történő építkezés (top-down) 
- Programozási lehetőségek  

- Programozási lehetőségek  

- Gépi kód 
- Assembly nyelv 

- Magas szintű programozási nyelv 

- MPASM assembler 

- Az MPASM jellemzői 

- MPASM direktívái 
- Makrók használata 

- Programmodulok használata 
- Az MPASM jellemzői (assembler program PIC mikrovezérlőkhöz, 

bármely PIC-hez alkalmazható), hardver és szoftver igénye. 

 

Informatikai rendszergazda 

Ágazati szakképzés 9-12. 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév   9. évfolyam II. félév   

- Munkavédelmi alapismeretek 

- Munkahelyek kialakítása  

Munkavégzés személyi feltételei 

- Munkaeszközök biztonsága 

- Munkakörnyezeti hatások 

Munkavédelmi jogi ismeretek 

 

Információs technológiai alapok 

 

Szakgimnázium  Szakgimnázium  

9. évfolyam I. félév   9. évfolyam II. félév   

- Neumann-elvű számítógép felépítése. 

- Számítógép házak és tápegységek. 

- Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 
- Háttértárak és típusaik. 

- Nyomtatók típusai, működési elveik. 

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

- Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

- Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

- Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 
- Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

- Tűzfalak feladata, típusai. 

Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 
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Információs technológiai gyakorlat 

 

Szakgimnázium  Szakgimnázium  

9. évfolyam I. félév   9. évfolyam II. félév   

- Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek 

kiválasztása. 

- Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 
- BIOS funkciója és beállításai. 

- Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

- SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 
- UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

- Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

- Particionálás. 
- Meghajtó programok telepítése. 

- Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

- Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 
Lemezkezelés. 

- Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

- Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

- Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 
- Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

- Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-

mentesítése. 
- Személyes tűzfal beállítása. 

- Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

- Lemezklónozás. 
Virtuális gép telepítése. 

 

Információs technológiai gyakorlat 

 

Szakgimnázium  Szakgimnázium  

9. évfolyam I. félév   9. évfolyam II. félév   

- Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek 

kiválasztása. 
- Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

- BIOS funkciója és beállításai. 

- Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 
- SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

- UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

- Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 
- Particionálás. 

- Meghajtó programok telepítése. 

- Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 
- Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

Lemezkezelés. 

- Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

- Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 
- Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

- Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

- Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-
mentesítés. 

- Személyes tűzfal beállítása. 

- Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 
- Lemezklónozás. 

- Virtuális gép telepítése. 

 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 

 

Szakgimnázium  

9. évfolyam I. félév   

- A programkészítés lépései: feladat kitűzése, specifikáció, algoritmuskészítés, kódolás, tesztelés, hatékonyságvizsgálat, dokumentálás 
- Specifikáció: a probléma megfogalmazása; bemenő és kimenő adatok pontosítása, elő- és utófeltételek megfogalmazása 

- Algoritmusleíró eszközök: folyamatábra, stuktogram, mondatszerű leírás, Jackson diagram 

- A programkészítés elvei: stratégiai elv: lépésenkénti finomítás, Top-Down módszer; taktikai, technológiai, technikai elvek 

 

Szakgimnázium  

9. évfolyam II. félév   

- Adatok jellemzői: azonosító; hozzáférési jog (konstans, változó); hatáskör (globális, lokális, privát, publikus), kezdőérték; helyfoglalás, 

műveletek. 
- Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt, részintervallum. Felépítésük, ábrázolásuk, helyfoglalásuk, műveleteik. 

- Összetett adattípusok: karakterlánc (string) adattípus felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, felhasználása. Rögzített hosszúságú és nulla végű 

karakterláncok. Karakterlánc műveletek: hosszúság, részkarakterlánc, karakterláncok egymáshoz kapcsolása, beszúrás, törlés, csere. 
- Összetett adattípusok: tömb adattípus felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, felhasználása. Indexelés. Egydimenziós tömbök tárolása, 

helyfoglalás, alkalmazása. Többdimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, alkalmazása. 
- Összetett adattípusok: rekordok. Rekordszerkezetek, mező fogalma. Rekordok tárolása (párhuzamos tömbök, változó hosszúságú rekordok), 

helyfoglalás. Műveletek rekordokkal. 

 

Szakgimnázium  

10. évfolyam I. félév   

- Összetett adattípusok: karakterlánc (string) adattípus felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, felhasználása. Rögzített hosszúságú és nulla végű 

karakterláncok. Karakterlánc műveletek: hosszúság, részkarakterlánc, karakterláncok egymáshoz kapcsolása, beszúrás, törlés, csere. 

- Összetett adattípusok: tömb adattípus felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, felhasználása. Indexelés. Egydimenziós tömbök tárolása, 
helyfoglalás, alkalmazása. Többdimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, alkalmazása. 

- Összetett adattípusok: rekordok. Rekordszerkezetek, mező fogalma. Rekordok tárolása (párhuzamos tömbök, változó hosszúságú rekordok), 

helyfoglalás. Műveletek rekordokkal. 

 

Szakgimnázium  

10. évfolyam II. félév   

- Utasítások: értékadás, feltöltés (egyszerű és összetett változó esetén), aritmetikai műveletek, matematikai függvények, véletlenszámok, 

típuskonverziók. 
- Eljárások, függvények: egyszerű eljáráshívás, paraméterezett eljáráshívás, függvényhívás; eljárás, függvény-definiálás 

- Összetett utasítások: szekvencia, elágazások. szekvencia (BEGIN-END); elágazás (IF-THEN-ELSE); feltételek (=,<,>,>=,<=,<>, NOT); 

összetett feltételek (AND, OR); választás (CASE) 

- Összetett utasítások - Iterációk: Hátultesztelős ciklus (REPEAT-UNTIL). Előltesztelős ciklus (WHILE-DO). Számlálós ciklus (FOR-DO)  

- Programozási tételek - Egy sorozathoz egy érték rendelése: összegzés tétele, eldöntés tétele, kiválasztás tétele, megszámlálás tétele, 

maximumkiválasztás tétele 
- Programozási tételek – Keresések: lineáris keresés tétele, logaritmikus (bináris) keresés tétele 

 

Szakgimnázium  

11. évfolyam I. félév   

- Programozási tételek - Egy sorozathoz egy sorozat rendelése: másolás, transzformálással, kiválogatás tétele, szétválogatás. 
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- Programozási tételek - Rendezések: közvetlen kiválasztásos rendezés, minimum kiválasztásos rendezés, buborék-rendezés, beszúrásos 

rendezés, rendezések összehasonlítása (legrosszabb eset, átlagos eset, helyfoglalás). 

- Programozási tételek - Több sorozathoz egy sorozat rendelése: metszetképzés tétele, unióképzés tétele, összefuttatás tétele. 
- Rekurzió: Rekurzív specifikáció. Példák rekurzív függvényekre: Fibonacci, faktoriális, binomiális együtthatók. Rekurzív algoritmusok: Hanoi 

tornyai, QuickSort. Rekurzió átalakítása ciklussá, ciklusok átalakítása rekurzióvá.  

 

Szakgimnázium  

11. évfolyam II. félév   

- Mutatók, dinamikus tárkezelés: mutatók tárolása, műveletei; hivatkozás mutatók segítségével; típusos és típusnélküli mutatók; helyfoglalás, 

helyfelszabadítás; dinamikus és statikus változók.  

- Lista adatszerkezet: listák alapfogalmai (csomópont, kapcsolómező, stb.); listák megvalósítása statikusan, ill. dinamikusan; listák bejárása, 
keresés, beillesztés, törlés. 

- Kétirányú láncolt listák: felépítése; műveletek (bejárás, keresés, törlés, beszúrás); ciklikus listák. 

- Sor adatszerkezet: sor fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); sorokkal kapcsolatos műveletek (inicializálás, sorba, sorból); dupla 
végű sorok; prioritásos sorok. 

- Verem adatszerkezet: verem fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); veremmel kapcsolatos műveletek (PUSH, POP, túl- és 

alulcsordulás ellenőrzése); verem alkalmazásai: rekurzió, függvényhívások, lokális változók stb. 
- Unified Modeling Language, Az UML építőkövei, az UML diagramjai. 

- Objektumosztályok közötti kapcsolatok 

- Állapotdiagram, szekvenciadiagram, használati esetek diagramja 
- Adatmodell megtervezése, algoritmizálás. Logikai és fizikai rendszerterv fogalma. Felület elkészítése (prototípus), kódolás, alkalmazáslogika 

megvalósítása.  

- Kódolás, tesztelés, hibakeresés, javítás, felhasználói és fejlesztői dokumentáció. 

- Szoftverprojektek életciklusa. 

 

Szakgimnázium  

12. évfolyam I. félév   

- Kódolás, tesztelés, hibakeresés, javítás, felhasználói és fejlesztői dokumentáció. 
- Szoftverprojektek életciklusa. 

- Az adatbázis-kezelés alapjai, adat, információ, információelmélet, adatbázis, adatredundancia, adatbázis-kezelő rendszerek; Adatbázisok 

felépítése: táblák, rekordok, mezők. Adatintegritás, adatvédelem. Relációs adatmodell.  
- Adatmodellezés, adatbázis tervezés, alapelemek, egyed, tulajdonság, kapcsolat. Egyed-kapcsolat diagram, adatmodellek típusai. 

 

Szakgimnázium  

12. évfolyam II. félév   

- Mezőtulajdonságok: típusok, mezőméret, alapérték 
- Elsődleges kulcs fogalma. Index fogalma, indexelés. 

- Adattáblák közötti kapcsolatok, adattáblák normalizálása, normálformák, redundancia csökkentése. Táblák közötti kapcsolatok érvényessége. 

Funkcionális függések és kulcsok a relációs modellben. 

 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat 

 

Szakgimnázium  

9. évfolyam I. félév   

- A programozási nyelvek csoportosítása: Neumann-elvű, automata, funkcionális, objektum-orientált. 

- A programozási nyelvek fejlődése, generációk, általános és speciális programnyelvek és felhasználási területeik. Általános és speciális 

programnyelvek és jellemzőik 
- Programok készítése és futtatása: forrásnyelvű programok fordítása, fordítási technikák, interpreter és compiler típusú nyelvek. Programok 

futtatása: natív futtatás, virtuális gépek. 

- Programozási nyelvek alapfogalmai: szintaxis, szemantika, interpreter, fordítóprogram, byte-kód fordítási egység, specifikációs rész, törzs, 
deklarációs rész kiértékelése statikusan, ill. dinamikusan, blokkstruktúra, szigorúan típusos nyelv definíciója 

 

Szakgimnázium  

9. évfolyam II. félév   

- Típusok, a programozási nyelvek típusossága, típuskonverzió. A típusok osztályozása: skalár (diszkrét, egész, karakter és logikai típusok), 

valós (fixpontos, lebegőpontos, kétszeres pontosságú típusok). Konstansok és változók. Deklaráció hatásköre, láthatósági köre; Globális és 

lokális azonosító, változók allokálása, élettartama. Mutató típusok.  

- Kifejezések, kifejezések szerkezete, kifejezések kiértékelése 

- Objektumorientált paradigma  

- Az objektumorientált programozás alapjai: osztály, objektum. Adatmezők, tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus 
objektumok.  

 

Szakgimnázium  

10. évfolyam I. félév   

- Objektumorientált paradigma  
- Az objektumorientált programozás alapjai: osztály, objektum. Adatmezők, tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus 

objektumok.  

- Objektumok hierarchiája. Öröklődés; újradefiniálás (redefine). Metódusok hívása. Metódus elérése (INHERITED). Objektumhierarchia 
tervezése és kialakítása. 

- Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtuális metódusok. Konstruktor és destruktor alkalmazása. 

- Rendszerterv készítése A programozói környezet (IDE) használata, konzol alkalmazás készítése: Project műveletek, egyszerű konzol 
alkalmazás készítése, alapvető szintaktikai szabályok, megjegyzések. Példák változók használatára. Egyszerű beolvasás, kiírás. Konzol 

alkalmazás felületének a megtervezése. 

 

Szakgimnázium  

10. évfolyam II. félév   

- GUI alkalmazás (felület) készítése. Komponensek, tulajdonságaik beállítása tervező nézetben. Kód hozzárendelése eseményekhez. 

- Elemi adattípusok: numerikus típusok, karakter és szöveg, logikai típus. Típusátalakítás, konverziók. Mutatók és referenciák. 

- Vezérlési szerkezetek: Elágazások, ciklusok. Ciklusok egymásba ágyazása. Eljáráshívások (paraméterátadás különböző fajtái, túlterhelés) 
- Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb kivételosztályok. Kivételek elkapása és kezelése (Try-Catch-Finally). 

- Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek értelmezése. Hibakeresés és javítás. Debugolási módszerek: töréspont, 

lépésenkénti futtatás, változók tartalmának a figyelése. 
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Szakgimnázium  

11. évfolyam I. félév   

- Tömbváltozó deklarálása, létrehozása, inicializálása, feldolgozása. Tömbök és ciklusok kapcsolata. Tömb feldolgozása speciális (pl. foreach) 
ciklussal. 

- Struktúrák definiálása és alkalmazása. Struktúra és tömb együttes használata, egymásba ágyazás. 

- Az objektumorientált programozás: osztály, objektum létrehozása. Adatmezők, tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus 
objektumok. Öröklődés. 

- Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer komponensek és menük. 

- Grafikus komponensek. Rajzolás és animálás. 
- Állományok: típusos, szöveges és bináris állományok. Létrehozás, törlés, I/O műveletek, megnyitás, lezárás. 

- Típusos állományok kezelése. Megnyitási módok; műveletek rekordokkal: pozícionálás, olvasás, írás, törlés, beszúrás, hozzáfűzés. Műveletek 

állományokkal: létrehozás, feltöltés, listázás, aktualizálás, indexelés, rendezés. Szekvenciális és direkt feldolgozás 

 

Szakgimnázium  

11. évfolyam II. félév   

- HTML alapjai, dokumentumszerkezet (head, body), html utasítások szerkezet 

- HTML alapelemei (tag), törzsrészben (bekezdési szintű elemek, karakterszintű elemek) és fejlécben alkalmazható elemek 
- Hivatkozások (link) és képek beillesztése 

- Táblázatok 

- Űrlapok (form) készítése (beviteli mezők, action elemek) 
- Stílusok és stíluslapok (CSS) használata. CSS nyelvtana, stílusok rangsorolása. Dokumentumfa és dobozmodell. Pozicionálás, margók, 

kitöltések, szegélyek. 

- XML alapjai, felépítése, szerkezete.  
- Kliens oldali programozási nyelv alapjai (JavaScript): Nyelvi alapok, változók, tömbkezelés, karakterláncok kezelése, függvények 

 

Szakgimnázium  

12. évfolyam I. félév   

- Szerver oldali programozási nyelv alapjai (pl. PHP): Nyelvi alapok, változók, tömbkezelés, karakterláncok kezelése, függvények, adatbázis 
kapcsolat. 

- Adatbázis-kezelő rendszer telepítése, alapvető konfigurációs beállítások 

 

Szakgimnázium  

12. évfolyam II. félév   

- SQL adatbázis műveletek: Új adatbázis létrehozása, tábla-létrehozás, új mező hozzáadása 

- SQL adatbázis műveletek: rekord beszúrása, módosítása, törlése 

- SQL adatbázis lekérdezések: feltételek,(lekérdezések, feltételek megadása: SELECT, FROM, WHERE, LIKE, az eredmény korlátozása) 
- SQL összesítő függvények, rendezés: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, ORDER BY 

- SQL-csoportosítás: GROUP BY, HAVING 

 

Hálózati ismeretek I. 

 

Szakgimnázium  

10. évfolyam I. félév   

- Személyi számítógép típusok, hardver összetevők, operációs rendszerek és alkalmazások 
- Számítógépes rendszer összetevői, számítógép alkotóelemei és perifériái  

- Operációs rendszer kiválasztása  

- Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez 
- Bevezetés a hálózatokba  

- Hálózati kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten 

 

Szakgimnázium  

10. évfolyam II. félév   

- LAN technológiák, Ethernet hálózat hozzáférési rétege és elosztási rétege 

- Helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása 
- Hálózati eszközök és átviteli közegek 

- Hálózati címzés (fizikai és logikai cím), IP címek szerkezete, csoportosítása, alhálózati maszkok 

- Hálózati szolgáltatások, ügyfél/kiszolgálók és kapcsolataik 

 

Szakgimnázium  

11. évfolyam I. félév   

-  OSI és TCP/IP rétegelt modell, protokollok 

- Vezeték nélküli technológiák, eszközök és szabványok 
- Vezeték nélküli LAN-ok és biztonsági megfontolások 

- Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, biztonságpolitika 

- Hálózati veszélyek, támadási módszerek, tűzfalak használata 
- Hibaelhárítás és ügyfélszolgálat 

- Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése 

 

Szakgimnázium  

11. évfolyam II. félév   

- Az internet és használata, ügyfélszolgálati feladatok 

- Az internet szolgáltatásai, internetszolgáltatók (ISP), kapcsolódás az ISP-hez 

- OSI modell és szisztematikus hibaelhárítás 

- Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra, hálózati eszközök  

 

Szakgimnázium  

12. évfolyam I. félév   

- Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra, hálózati eszközök  
- IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT fogalma 

- Hálózati eszközök konfigurálási feladatai, forgalomirányítók és kapcsolók felépítése, jellemzői, indulási folyamata 

- Forgalomirányítás, irányító protokollok, belső és külső irányító protokollok 
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Szakgimnázium  

12. évfolyam II. félév   

- ISP szolgáltatások bemutatása, ISP szolgáltatásokat támogató protokollok 
- Tartománynév szolgáltatás (DNS) 

- WAN technológiák, internet szolgáltatások és protokollok 

- ISP felelősség, ISP biztonsági megfontolások, biztonsági eszközök 

 

Hálózati ismeretek I. gyakorlat 

 

Szakgimnázium  

10. évfolyam I. félév   

- Számítógépek és perifériák üzembehelyezése, működés ellenőrzése  

- Adatok bináris ábrázolása, számítógép paraméterek mérése  

- Számítógépes rendszer összeállítása  
- Operációs rendszer kiválasztása, telepítése, kezelése és karbantartása  

- Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez  

- Kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten  
- Vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása  

- Hálózati eszközök üzembe helyezése, működés ellenőrzése  

 

Szakgimnázium  

10. évfolyam II. félév   

- Csavart érpáras kábelek készítése, fali csatlakozók, patchpanelek bekötése, kábelek tesztelés  

- IP címzés- és alhálózat számítás, IP címek beállítása, DHCP konfigurálása  

- Hálózati szolgáltatások és protokollok beállítása (http, ftp, email, DNS)  

 

Szakgimnázium  

11. évfolyam I. félév   

- Hozzáférési pont és vezeték nélküli ügyfél konfigurálása, forgalomszűrés WLAN-okban  

- Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, tűzfalak beállítása, vírus- és kémprogramirtó programok használata, hibaelhárítás és ügyfélszolgálati 
feladatok  

- Operációs rendszer beépített parancsainak és segédprogramjainak használata  

- Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése  

 

Szakgimnázium  

11. évfolyam II. félév   

-  Az internet feltérképezéséhez használható eszközök, parancsok és segédprogramok  

- Ügyfélszolgálati technikus feladatai, hibajegy készítése, hibakeresés OSI modellel  

- Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra-tervezés  

- Hálózat tervezése, eszköz-beszerzése és üzembe helyezése, strukturált kábelezési feladat  

 

 

Szakgimnázium  

12. évfolyam I. félév   

- IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT vizsgálata  

- Hálózati eszközök konfigurálása, forgalomirányító első konfigurálása, grafikus- és IOS parancssori felületen, kapcsoló első konfigurálása  
- Hálózati eszközök összekötése, CPE csatlakoztatása az ISP-hez, WAN csatlakozás beállítása  

- Forgalomirányítás konfigurálása (RIP, RIPv2, BGP) 

- ISP szolgáltatások bevezetése 
- Tartománynév szolgáltatás (DNS) konfigurálása 

 

Szakgimnázium  

12. évfolyam II. félév   

- ISP biztonság, adattitkosítás, hozzáférés vezérlés listák készítése 

- Biztonsági eszközök, tűzfalak, behatolás érzékelő és megelőző rendszerek (IDS, IPS) 

- ISP teljesítmény monitorozása és menedzselése, eszközfelügyelet 
- Mentések és katasztrófa-helyzet helyreállítás terv készítése, állományok és IOS mentése 

- Meglévő hálózat továbbfejlesztés tervezése 

 

Munkaszervezési ismeretek 

 

Szakgimnázium  

12. évfolyam I. félév   

- Szakmai és személyes portfólió elkészítése és vezetése a közösségi oldalakon, interneten közzétett személyes információk 
figyelembevételével 

- Az internet használata informatikai állások felkutatásában: információforrások, lehetőségek, szolgáltatások. 

- A szakmai önéletrajz jellegzetességei informatikai szakképesítések esetében. 
- A különböző munkahelyi szituációkban keletkező dokumentumok tartalmi, formai, stilisztikai sajátosságainak megismerése dokumentumok 

elemzésével: hivatalos levél, emlékeztető, ajánlat, jegyzőkönyv, reklamáció, műszaki, ügyviteli leírás, utasítás. 

- Dokumentummenedzsment, dokumentumkezelő szoftverek jellemző funkciói, helye, szerepe a szervezet folyamataiban – egy konkrét 
dokumentummenedzsment alkalmazás megismerése. 

- Saját munkaidő, feladatok tervezésének, nyomon követésének módszerei (személyes időgazdálkodás, személyes hatékonyság), eszközei.  

- Munkaidő és feladattervező, - követő szoftverek használata. 

 

Szakgimnázium  

12. évfolyam II. félév   

- Jellemző keresőalkalmazások, keresőalkalmazások funkcionalitása; 

- Megadott szempontok alapján különböző típusú információk keresése.  
- Információk megosztására, rendszerezésére, tárolására szolgáló alkalmazások kezelése. 

- Hibajegy-kezelő szoftver alkalmazása. 

- Magyar és angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus, publikáció, szakszöveg) értelmezése, ismertetése. 
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- Jellemző projekt-dokumentumok elkészítése minta alapján saját projektre. 

- Saját projekt megtervezése: megadott projektcélra tevékenységek tervezése, ütemezése, erőforrás tervezés. 

- Projektszoftverek alkalmazása a projektben: adminisztrálás, nyomon követés, erőforrások kezelése. Saját tanulói projekt felvitele 
projektmenedzsment szoftverbe. 

- Ügyfél-kapcsolattartás eszközei. 

- Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli együttműködést támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 
- Számla kiállítása, számlaellenőrzés. 

- Egyéni és társas vállalkozás alapítása. 

- Pénzügyi adminisztrációra jellemző alaptevékenységek elvégzése: bankszámlanyitás, számlavezetéssel kapcsolatos tevékenységek, átutalás 
kezdeményezése, hiteligénylés, hitelfelvétel feltételeinek, menetének megismerése. 

 

Munkaszervezési gyakorlat 

 

Szakgimnázium  

12. évfolyam I. félév   

- Szakmai és személyes portfólió elkészítése és vezetése a közösségi oldalakon, interneten közzétett személyes információk 

figyelembevételével 
- Az internet használata informatikai állások felkutatásában: információforrások, lehetőségek, szolgáltatások. 

- A szakmai önéletrajz jellegzetességei informatikai szakképesítések esetében. 

- A különböző munkahelyi szituációkban keletkező dokumentumok tartalmi, formai, stilisztikai sajátosságainak megismerése dokumentumok 
elemzésével: hivatalos levél, emlékeztető, ajánlat, jegyzőkönyv, reklamáció, műszaki, ügyviteli leírás, utasítás. 

- Dokumentummenedzsment, dokumentumkezelő szoftverek jellemző funkciói, helye, szerepe a szervezet folyamataiban – egy konkrét 

dokumentummenedzsment alkalmazás megismerése. 

- Saját munkaidő, feladatok tervezésének, nyomon követésének módszerei (személyes időgazdálkodás, személyes hatékonyság), eszközei.  

- Munkaidő és feladattervező, - követő szoftverek használata. 

 

Szakgimnázium  

12. évfolyam II. félév   

- Egyéni és társas vállalkozás alapítása. 

- Pénzügyi adminisztrációra jellemző alaptevékenységek elvégzése: bankszámlanyitás, számlavezetéssel kapcsolatos tevékenységek, átutalás 

kezdeményezése, hiteligénylés, hitelfelvétel feltételeinek, menetének megismerése); 
- Jellemző projekt-dokumentumok elkészítése minta alapján saját projektre. 

- Saját projekt megtervezése: megadott projektcélra tevékenységek tervezése, ütemezése, erőforrás tervezés. 

- Projektszoftverek alkalmazása a projektben: adminisztrálás, nyomon követés, erőforrások kezelése. Saját tanulói projekt felvitele 
projektmenedzsment szoftverbe. 

- Ügyfél-kapcsolattartás eszközei. 

- Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli együttműködést támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 
- A költségkalkuláció figyelembevételével egyszerű árajánlat összeállítása.  

- Alapvető ügyfélkapu műveletek gyakorlása. 

 

OKJ képzés 

 

Foglalkoztatás II. 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam I. félév   

- Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), 

kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló 
felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

- Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, 

megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 
- Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

- Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, 
bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.  
- Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált 

bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

- Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok. 
- Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló 

adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 

munkaviszony. 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam II. félév   

- Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, 

foglalkoztatási támogatások ismerete. 
- Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, 

amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

- Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES 
(Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek 

adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

- Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti 
Pályaorientációs Portál (NPP).  

- Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

- A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel 
történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési  kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, 

nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

- Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

- Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai 

- Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség 
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feladatai.  

- Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások 

(képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 
- Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, 

működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

- A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, 
álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

Foglalkoztatás I. 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam I. félév   

- A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz 

kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó 
válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban 

legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

- Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállalóképes legyen arra, hogy a munkaszerződésben 
megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze.A célként megfogalmazott 

idegennyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

- A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, 
kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal exaktabb módon tud bemutatkozni 

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy 

tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett 

kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket.  

- A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett 
kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a 

kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, 

hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és 
lehetőségekről. 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam II. félév   

- A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegennyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset 
alapulvéve valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási 

témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 

kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló.  
- Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a 
célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

- Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 
- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 
- utazás,  

- étkezés  

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival 
ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

Hálózati operációs rendszerek 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam I. félév   

- Windows Server kiadások és licencelési módjuk 

- A hardverkövetelmények meghatározása 
- A telepítési módok áttekintése 

- Frissítés és migráció 

- Szerepkörök és tulajdonságok megtekintésének és telepítésének módja 
- Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátásának módja a Server Manager segítségével 

- PowerShell alapok 

- A rendszerfelügyeleti eszközök bemutatása 
- Az állomány-kiszolgáló beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése (megosztások, tárolók, kvóták és szűrések) 

- A nyomtatószolgáltatás beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése 

- Hálózati alapszolgáltatások áttekintése 
- Biztonsági megfontolások a Windows operációs rendszerekben (hitelesítés, engedélyezés, fájlrendszer jogosultságok, Windows tűzfal, 

felhasználók felügyelete) 

- Címtárszolgáltatás alapok 
- A címtárszolgáltatás objektumai (Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti egységek) 

- Active Directory haladó ismeretek 

- A Csoportházirend 
- A távoli elérési módok áttekintése 

- Network Access Protection 

- Virtualizáció Hyper-V-vel 
- Terminálszolgáltatás alapok 

- A Web- és az FTP szerver 
- Adatbázis kiszolgáló 

- Levelezési szolgáltatás 

- A Server Core telepítési változat 
- A Windows Server Backup 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam II. félév   
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- A szerver hardverkövetelményének meghatározása 

- A szerver betöltési folyamatának áttekintése 

- A futási szintek meghatározása, azok funkciói 
- Linux fájlrendszerek 

- A Linux rendszereknél használt lemezpartícionálások 

- A boot manager működése 
- A megosztott és rendszer könyvtárak meghatározása 

- A csomagkezelők és függőségek áttekintése 

- Munka a parancssorban 
- Parancssori szűrők áttekintése 

- Fájlok és könyvtárak tulajdonságai 

- Szabványos bemenet, szabványos kimenet, szabványos hibacsatorna, csővezetékek 
- Folyamatmenedzsment áttekintése 

- Folyamatok futási prioritása 

- Alapvető reguláris kifejezések 
- Fájlrendszer integritásának fenntartása, monitorozás alapjai 

- Rendszernaplózás 

- Grafikus felhasználói felület beállításai 
- Rendszerfelügyelet időzített folyamatokkal 

- E-mail továbbítás 

- Nyomtatás, nyomtatási sor 
- Hálózati alapok, hálózati alapszolgáltatások 

- Névfeloldás (/etc/hosts, /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf, DNS) 

- Címfordítás áttekintése 
- Biztonságos adattovábbítás bemutatása 

- Forgalomirányítás Linux szerver segítségével 

- Biztonsági mentés alapjai 
- Webszerver szolgáltatás 

- Adatbázis kiszolgáló 

- Tűzfal és proxy szolgáltatások (iptables, squid) 

 

Hálózati operációs rendszerek gyakorlat 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam I. félév   

- A Windows Server telepítése 

- A Windows Server frissítése és migrációja 

- Szerepkörök és tulajdonságok megtekintése és telepítése a Server Manager eszköz segítségével 
- Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátása Server Manager segítségével 

- PowerShell parancsok és scriptek 

- Rendszerfelügyeleti eszközök használata 
- Megosztások és tárolók beállítása 

- Kvóták és szűrések beállítása 

- A nyomtatószolgáltatás beállítása és üzemeltetése 
- A DHCP, a DNS, a DFS és a WINS szerver telepítése és beállítása 

- Hitelesítés és engedélyezés beállítása 

- A fájlrendszer jogosultságainak beállítása 
- A Windows tűzfal beállítása 

- Az Active Directory telepítése és beállítása 

- Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti egységek létrehozása és kezelése 
- Read-only tartományvezérlő telepítése  

- Csoportházirendek beállítása 
- Távoli elérés klasszikus távoli asztal kapcsolattal 

- Távoli elérés DirectAccess segítségével 

-  Network Access Protection 
- A Hyper-V szerepkör hozzáadása, a Hyper-V beállítása és kezelése 

- Virtuális desktop gépek üzemeltetése 

- A terminálszolgáltatás beállítása 

- A Web- és az FTP szerver telepítése, beállítása és üzemeltetése 

- Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 

- Exchange levelezési szolgáltatás telepítése és alapszintű beállítása 
- A Server Core telepítése 

- A Windows Server Backup telepítése, beállítása és üzemeltetése 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam II. félév   

- A szerver hardver konfigurálása 

- A futási szintek beállítása, alapértelmezett futási szint beállítása, váltás a futási szintek között 

- A rendszer leállítása, újraindítása parancssorból 
- A lemezek partícionálása (a fájlrendszer és a swap terület elválasztása) 

- A boot manager telepítése és beállítása 

- Megosztott könyvtárak telepítése 
- Különböző csomagkezelők használata, a függőségek kezelése 

- Programok telepítése forrásból 

- A parancssor és héj használata (shell parancsok, a shell környezet konfigurálása, egyszerű szkriptek írása) 

- Parancssori szűrők használata, szöveges fájlok kezelése 

- Fájlok és könyvtárak kezelése (másolás, áthelyezés, törlés, helyettesítő karakterek, fájltulajdonságok lekérdezése, módosítása) 

- Folyamatok kezelése (előtérben, háttérben futtatás, folyamatok monitorozása, jel küldése folyamatnak) 
- Folyamatok futási prioritásának módosítása 

- Szövegfeldolgozás reguláris kifejezések segítségével 

- Hálózati címek beállítása, hálózati alapszolgáltatások használata (ftp, telnet, ssh, ping, dig, traceroute, tracepath) 
- Címfordítással kapcsolatos beállítások 

- Hálózati hibaelhárítás 



81 
 

- Névfeloldás működése, beállításai (/etc/hosts, /etc/resolv.conf, /etc/nsswitch.conf, DNS) 

- Kétkulcsos titkosítása használata a biztonságos adattovábbításban (OpenSSH, GnuPG, X11 tunnels) 

- Forgalomirányítási beállítások 
- A rendszer biztonsági mentése, részleges és teljes mentés készítése, és rendszer visszaállítása ezekből 

- Apache webszerver telepítése, konfigurálása 

- Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 
- Tűzfal és proxy szolgáltatások beállítása (iptables, squid, ACL, kliensazonosítás) 

- Levelezési szolgáltatások alapbeállításai (SMTP protokoll, postfix, sendmail, exim) 

 

Hálózati ismeretek II. 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam I. félév   

- A vállalati hálózat és hálózati alkalmazások ismertetése 
- A hálózati forgalomirányítás és kapcsolás alapjainak áttekintése 

- A vállalati szintű kapcsolás alapfogalmai 

- A kapcsolási hurkok kialakulásának megelőzésére szolgáló technológiák bemutatása (VTP, RSTP, VLAN, PVSTP, 802.1q) 
- A VLAN-ok alapjai 

- A trönkölés és a VLAN-ok közötti forgalomirányítás  

- A VLAN-ok kezelése egy vállalati hálózatban 
- Biztonsági megfontolások egy kapcsolt hálózatban 

- Hierarchikus IP-hálózati címzési sémák alapjai  

- A VLSM 

- Az osztály nélküli forgalomirányítás és a CIDR 

- IPv6 címzés 

- A NAT és a PAT ismertetése 
- A RIP, EIGRP és OSPF irányító protokollok bemutatása 

- Több irányító protokoll egyidejű használatának bemutatása 

- Vállalati WAN kapcsolatok bemutatása 
- A Frame Relay bemutatása 

- A hozzáférési listák ismertetése 

- A helyettesítő maszkok szerepe 
- Meghatározott forgalomtípusok engedélyezésének és tiltásának elméleti alapjai 

- A kapcsolási és csatlakozási hibák elhárítási módszereinek ismertetése 

- A forgalomirányítási hibák elhárítási módszereinek ismertetése 
- A WAN konfigurációs hibák elhárítási módszereinek ismertetése 

- A hozzáférési listákkal kapcsolatos hibák elhárítási módszereinek ismertetése 

- A VPN technológiák ismertetése  
- Forgalomirányítók közötti PPP kapcsolatok ismertetése 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam II. félév   

- A hálózat-tervezésének alapjai  
- A mag, az elosztási réteg és a hozzáférési réteg tervezési koncepciója 

- A szerver farmok és a biztonság szerepe a tervezésben  

- A vezetéknélküli hálózatok tervezési szempontjai 
- A WAN-kapcsolatok és távmunkások támogatásának tervezési szempontjai  

- A hálózat életciklusainak meghatározása 

- A tervezés műszaki követelményeinek és a korlátozó tényezőnek beazonosítása 
- A létező hálózat dokumentálásának szempontjai  

- A vezetéknélküli hálózat felmérésének módszertana 
- A hálózati alkalmazások azonosítása és azok hatása a hálózat-tervezésre 

- Minőségbiztosított hálózati szolgáltatások (Quality of Service, (QoS)) bevezetése 

- A hang- és videó-szolgáltatások tervezési szempontjai  
- A megfelelő LAN topológia kiválasztásának módszertana 

- A hálózat biztonságának tervezési szempontjai 

- Az IP-címzés használata a hálózati tervezésben 

- A megfelelő IP-címzési és elnevezési séma kialakításának szempontjai 

- IPv4 és az IPv6 alapú hálózatok tervezésének alapjai 

 

Hálózati ismeretek II. gyakorlat 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam I. félév   

- A kapcsolási hurkok kialakulásának megelőzése különböző technológiák segítségével (VTP, RSTP, VLAN, PVSTP, 802.1q) 
- VLAN-ok létrehozása és konfigurálása 

- A trönkölés és a VLAN-ok közötti forgalomirányítás beállítása 

- A VLAN-ok konfigurálása egy vállalati hálózatban 
- Biztonsági beállítások egy kapcsolt hálózatban 

- Hierarchikus IP-hálózati címzési sémák kialakítása 

- A VLSM konfigurálása 
- Az osztály nélküli forgalomirányítás és a CIDR alkalmazása forgalomirányítókon 

- IPv6 címzés gyakorlati alkalmazása munkaállomásokon és forgalomirányítókon 

- A NAT és a PAT beállítása 
- RIP protokollal történő forgalomirányítás konfigurálása 

- EIGRP protokollal történő forgalomirányítás konfigurálása 

- OSPF protokollal történő forgalomirányítás konfigurálása 
- Egy területű (Single-Area) OSPF konfigurálása 

- Irányított hálózatok konfigurálása több irányító protokoll egyidejű használatával 

- Vállalati WAN csatlakoztatások beállítása 
- A Frame Relay konfigurálása 

- Forgalomszűrés hozzáférési listák alkalmazásával 

- A helyettesítő maszkok alkalmazása 
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- Meghatározott forgalomtípusok engedélyezése és tiltása 

- A kapcsolási és csatlakozási hibák elhárítása 

- A forgalomirányítási hibák elhárítása 
- A WAN konfigurációk hibaelhárítása 

- A hozzáférési listákkal kapcsolatos hibák elhárítása 

- Távoli hozzáférésű és telephelyek közötti VPN technológiák vizsgálata 
- PPP kapcsolatok beállítása forgalomirányítókon 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam II. félév   

- A hálózat életciklusainak meghatározása és tervezése  
- A létező hálózat dokumentálása  

- A hálózati eszközök operációs rendszerének frissítése 

- A meglévő hardver frissítése  
- A hálózat-tervezési követelményeinek dokumentálása  

- Minőségbiztosított hálózati szolgáltatások (Quality of Service, (QoS)) tervezése 

- A vezetéknélküli hálózat felmérése 
- Vezetéknélküli hálózatok tervezési gyakorlata 

- WAN-kapcsolatok és távmunkások támogatásának tervezése,  

- A hang- és videó-szolgáltatások tervezése 
- A hálózat biztonságának tervezése 

- IP-címzési és elnevezési séma kialakítása 

- IPv4 és az IPv6 alapú hálózatok tervezése 

- Telephelyi hálózat prototípusának elkészítése 

 

IT hálózati biztonság 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam I. félév   

- Hálózat biztonság fejlődése, eszközei, főbb területei, hálózatbiztonsági szervezetek, hálózatbiztonsági házirendek. 

- Vírusok, férgek és trójai programok és a veszélyek elhárítása. 
- Hálózati támadások kategóriái, védekezés lehetőségei. 

- Hálózat biztonság eszközei, biztonság konfigurálása forgalomirányítókon 

- Eszközök monitorozása és menedzselése 
- Biztonságmenedzsment, naplózás (SNMP, syslog) 

- Hitelesítés, engedélyezés és számlázás (AAA) alapfogalmai, konfigurálása, hibaelhárítása 

- Tűzfal technológiák, tűzfal típusok.  
- Hozzáférés-vezérlés listák 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam II. félév   

- Behatolás detektálása és megelőzése (IDS IPS) 
- LAN biztonság, biztonsági rések és védelmi módszerek 

- Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági megfontolásai és megoldásai 

- Titkosítási módszerek, szabványok 
- VPN hálózatok célja, típusai, technológiák, VPN konfigurálása. Távoli hálózati hozzáférési módszerek a vállalati hálózatokban  

- Hálózat biztonság, veszélyek azonosítása, kockázatelemzésen alapuló tervezés 

- Biztonság tesztelése, katasztrófa helyzet utáni helyreállítás 
- Hardveres tűzfalak, állapottartó tűzfal eszközök 

 

IT hálózati biztonság gyakorlat 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam I. félév   

- Hálózati támadási eljárások elemzése, védelmi struktúrák kialakítása 
- Vírusirtó programok telepítése és konfigurálása 

- Hálózat biztonság konfigurálása forgalomirányítókon, ACL szűrések kialakítása, AAA védelem beállítása 

- Hálózati eszközök monitorozása és menedzselése (SNMP, syslog) 
- Hardveres és/vagy szoftveres tűzfalak konfigurálása, tűzfalfelügyelet 

- VPN kapcsolatok konfigurálása ((Site-to-site lPSec VPN, Remote Access VPN), VPN felügyelet 

- VLAN-ok konfigurálása 

 

OKJ képzés  

13. évfolyam II. félév   

- IPS konfigurálása, felügyelete 

- Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági beállításai 
- Biztonságos hálózati szolgáltatások beállítása https, sftp, tanúsítványkezelés) 

- Hálózati eszközök biztonságos távelérése (ssh, https) 

- Biztonság tesztelése, hibakeresés, javítás 
- Biztonsági mentések (IOS, konfigurációs állományok), helyreállítás 

 

KERESKEDŐ 

Ágazati szakképzés 9-12. 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

– A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

– A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző 
ember egészségére és testi épségére 

– Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

– Munkavégzés személyi feltételei 

– Munkaeszközök dokumentációi  
– Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

– Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 
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– A munkavédelem fogalomrendszere, források 

– Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

– Szociális létesítmények 
– Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

– Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

– Anyagmozgatás és raktározás 
Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

– Munkakörnyezeti hatások 

– A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

– Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 
– Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

– Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

– Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 

Marketing alapjai 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév 11. évfolyam II. félév 

– A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási 

területei 

– A marketing fejlődési szakaszai 
– A marketing jellemző tendenciái napjainkban 

– A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a 

szolgáltatásban 
– A vállalat mikro- és makrokörnyezetének elemei 

– A piac fogalma, kategóriái, szerkezete 

– A piaci szereplők és piactípusok fajtái jellemzői 
– Marketing stratégiák típusai és megvalósításának elvei 

– A fogyasztói magatartás modellje 

– A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők 
– A kommunikáció fogalma, fajtái 

– A kommunikációs folyamat 

– Marketingkommunikáció eszközrendszere 
– A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix 

elemei 

Reklám fogalma, szerepe, fajtái 

– Vásárlói magatartás megfigyelése 

– Vásárlói típusok jellemzői 

– Szervezeti vásárlói magatartás 
– A differenciálatlan és a differenciált marketing jellemzői 

– Célpiaci marketing lényege, kialakulása 

– Piacszegmentálás lényege, ismérvei 
– Célpiac-választás 

– A marketing és piackutatás kapcsolata 

– Reklámeszközök fogalma, fajtái 
– Eladásösztönzés fogalma, funkciói 

– SP módszerek 

– Személyes eladás fogalma, jellemzői, előnyei 
A kereskedővel/értékesítővel szemben támasztott követelmények, 

eladási magatartás 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév 12. évfolyam II. félév  

– A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, 

folyamata, módszerei 

– Adatforrások típusai 
– Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése 

– Kutatási terv, kutatási jelentés 

– Kérdéstípusok 

– Kérdőívszerkesztés 

– Primer piackutatási módszerek 

– Szekunder piackutatási módszerek 
– Termékpolitika és termékfejlesztés 

– A termék fogalma, osztályozása, a termékfejlesztés folyamata 

– Termékpiaci stratégia és azok jelentősége 
– POS eszközök és alkalmazásuk 

– Akciók szervezése 

– Direkt marketing 
– PR fogalma, jellemzői, területei 

– Belső PR 

Külső PR 

– A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői 

– Árpolitika, árstratégia és ártaktika fogalma, lényege 

– Ár fogalma, szerepe, árképzési rendszerek 
– Fedezeti pont 

– Árdifferenciálás, árdiszkrimináció 

– A fogyasztói árelfogadást és árérzékenységet befolyásoló 

tényezők 

– Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása 

– A beszerzési és értékesítési csatorna szereplői, funkciói 
– A kereskedelem helye és szerepe a piacgazdaságban 

– A marketing és az elosztási csatornák közötti összefüggés 

– A franchise lényege, jellemzői 
– Szolgáltatás marketing (+3P) 

– Szponzorálás. 

– Image lényege, fajtái 
– Arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők 

– Arculat formai és tartalmi elemei 

– Arculattervezés (vállalat, honlap) 
Internet szerepe, a vállalati honlap 

 

Marketing a gyakorlatban 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév 12. évfolyam II. félév  

– Piackutatási terv készítése 

– Kérdőívkészítés 
– Megadott szempontok szerinti piackutatás a gyakorlóhelyen 

– Megadott szempontok szerinti piackutatás utcán 

– Adatfeldolgozás 
– Prezentáció 

– Termékek/szolgáltatások marketingstratégiájának elemzése  

– Egy elképzelt termék/szolgáltatás piaci bevezetésének 
megtervezése 

– Reklámeszközök és reklámtípusok 

– PR-eszközök 
– Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése 

– Egy elképzelt termék/szolgáltatás reklám és eladás ösztönzési 

tervének elkészítése 

 

Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése 

 

Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  

– Az áruforgalmi folyamat szakaszai 

– A beszerzés fogalma, helye az áruforgalom folyamatában 

– A beszerzendő termékkör meghatározása, a beszerzési források kiválasztásának szempontjai 

– A centralizált és decentralizált beszerzés jellemzői 

– A gazdaságos rendelési tételnagyság meghatározása 

– A szerződések fajtái 
– - A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások 

  

Szakgimnázium 

9. évfolyam II. félév  
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– Az árurendelés módjai, az árurendelést befolyásoló tényezők 

– Az árurendelés eszközei 

– Árurendelés készítése 
– Készletgazdálkodás fogalma, szerepe, hatása a gazdálkodás eredményére 

– A készletek nagyságának és összetételének kialakításánál figyelembe veendő szempontok 

– Készlet nyilvántartási rendszerek, a készletnyilvántartás szerepe 
– A készletezési döntéseket megalapozó számítási módszerek: átlagkészlet, forgási sebesség, készletvonzat 

 

Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  

– Feladatok készletgazdálkodásra 
– A leltár fogalma, fajtái 

– A leltár eredmény megállapítása 

– Feladatok leltár eredmény megállapítására 
– Az értékesítési politika kialakítása: az értékesítendő áruk mennyiségének, választékának, árfekvésének meghatározása 

– Árpolitika, stratégia és stratégiai döntések az árak kialakításánál 

– Az árkialakítás szabályai, jogszabályi háttere 

 

Szakgimnázium 

10. évfolyam II. félév  

– Fogyasztói ár kialakítása, az árak felépítése 

– Feladatok árképzésre 

– Az adózás fogalma, az adó fajtái 

– Az adóztatás általános jellemzői  

– A vállalkozást, illetve a magánszemélyt érintő adónemek és járulékok jellemzői  
– A forgalom, az árbevétel meghatározása 

– A forgalom nagyságának, szerkezetének elemzése 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  

– A kereskedelmi/gazdálkodó egységekben hozott áruforgalmi döntések hatása a vállalkozás bevételeire és ráfordításaira 

– Statisztikai elemzési módszerek 

– Tervfeladat, tervteljesítési, dinamikus viszonyszámok, megoszlási viszonyszámok 
– Táblázatok, grafikonok készítése és elemzése 

– A forgalomalakulás, a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek 

– Következtetések levonása a gazdálkodásra vonatkozóan a könyveléstől kapott 
– információk és a gazdasági számítások elvégzése után 

  

Szakgimnázium 

11. évfolyam II. félév  

– Átlagkészlet, forgási sebesség, készletvonzat fogalma, jelentősége 
– A készlettartás hatása az eredményre 

– A forgalomalakulás és a készletgazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek 

– Áruforgalmi mérlegsor 
– Leltáreredmény megállapítása 

– A költség fogalma, a költségek összetétele, csoportosítása, az egyes költségnemek tartalma 

– A költségekre ható tényezők 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  

– Az élőmunka fogalma, létszámgazdálkodás és hatékonysági mutatók 
– Bérgazdálkodás, bérezési mutatók 

– A forgalom alakulás és a költséggazdálkodás kapcsolata, a vállalkozás eredményességére való hatása 

– A létszám és bérgazdálkodás elemzése és tervezése a használt mutatószámok segítségével 
– Az eredmény keletkezésének folyamata 

– Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők 

– Az eredmény elemzéséhez, tervezéséhez használt statisztikai mutatószámok 

  

Szakgimnázium 

12. évfolyam II. félév  

– Az eredmény nagyságára, alakulására ható tényezők elemzése, értékelése 

– Eredmény kimutatások elemzése 
– Az eredmény adózása és felhasználása 

– Irodatechnikai eszközök fajtái, kezelése 

– Iratkezelés 
– Az üzleti levelezés 

– A kereskedelmi/gazdálkodó egység működésével kapcsolatos dokumentáció 

– A telefonálás illemszabályai 

 

Vezetési ismeretek 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév 12. évfolyam II. félév  

– Vezetés fogalma, funkciói 

– Vezetési módszerek 
– Az üzleti tárgyalás megtervezése, lebonyolítása 

– Az üzleti élet protokoll szabályai 

– Alapvető munkajogi ismeretek 
– Munkaerő-tervezés, -felvétel 

– Toborzás, kiválasztás 

– A munkaerő megtartása 
– Munkacsoportok – csoportmunka 

– A motiváció 

– Teljesítménymenedzsment 
– Képzés, fejlesztés 
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– Atipikus foglalkoztatási formák 

Munkakörelemzés, munkaköri leírás 

– Elbocsátás 

 

Üzleti tevékenység a gyakorlatban 

 

Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  

– Pénzforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: nyugta, készpénzfizetési számla 
– Áruforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: árumegrendelés bizonylata, szállítólevél, áruforgalmi jelentés, leltárfelvételi jegy, 

leltárfelvételi ív, jótállási jegy 

  

Szakgimnázium 

9. évfolyam II. félév  

– Gyakorló feladatok az ÁFA számítására 

– Gyakorló feladatok a személyi jövedelemadó számításra 

 

Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  

– Gyakorló feladatok a bér járulékainak számítására 

– Gyakorló feladatok a társasági adó elszámolására 

 

Szakgimnázium 

10. évfolyam II. félév  

– Bizonylatkitöltés gazdálkodó szervezetnél 

– Gyakorló feladatok az értékesítés elemzésére és tervezésére 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  

– Értékesítés elemzése és tervezése a gyakorlatban  

– Gyakorló feladatok a készlet elemzésére 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam II. félév  

– Készletek elemzése a gyakorlatban 

– Statisztikai táblázatok, elemzések készítése a forgalom, a készletek, a beszerzés alakulásáról 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  

– Gyakorló feladatok a költség elemzésére és tervezésére 

– Költségek elemzése és tervezése a gyakorlatban 

– Gyakorló feladatok az eredmény elemzésére és tervezésére 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam II. félév  

– Az eredmény elemzése és tervezése a gyakorlatban 

– A mutatók értelmezése, elemzések készítése 

 

Áruforgalom 

 

Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  

– Az árurendszerezés feladata, hagyományos árurendszerek 

– Kódtípusú árurendszerek lényege, alkalmazásuk területei, előnyei  
– A vonalkód szerepe, belső cikkszámozás jelentősége, alkalmazása 

– Az elektronikus áruvédelem 

– Áruvédelmi jelölések 

– Vagyonvédelmi rendszerek, eszközök fajtai, élőerős vagyonvédelem 

– A szabvány, a szabványosítás fogalma, feladatai 

 

Szakgimnázium 

9. évfolyam II. félév  

– Harmonizált szabványok az Európai Unióban 

– A szabványok fajtái 

– A minőség fogalma, a minőséghez kapcsolódó kifejezések értelmezése 
– A minőségi osztályba sorolás szabályai 

– A minőség objektív és szubjektív jellemzői 

– Minőségtanúsítás a kereskedők/szolgáltatók és a vásárlók számára, megkülönböztető minőségi jelek, jelzések 

 

Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  

– Csomagolás fogalma, funkciói 

– A csomagolás anyagai, jellemzői, előnyös és hátrányos tulajdonságai. 
– Csomagolóeszközök fajtái, alkalmazásuk 

– Reverz logisztika (csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem) 

– A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban 
– A beszerzés fogalma, folyamata 

 

Szakgimnázium 

10. évfolyam II. félév  

– Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység eredményességére 
– Az áruátvétel előkészítése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei 
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– A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése 

– Az áruátvétel lebonyolítása; az áru fogadása, az áruátvétel módjai szervezése, igazolása, kifogások érvényesítése 

– Készlet fogalma, készletgazdálkodás jelentősége 
– Optimális, minimális, maximális készlet, kurrens, inkurrens áruk, standard, idényáruk készletszükséglete 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  

– A beérkezett áruk készletre vétele, a készletek hagyományos, és elektronikus nyilvántartása, számbavétele 
– Az áruk raktári elhelyezése és tárolása az állagvédelem, az áttekinthetőség, a 

– hozzáférhetőség, a kedvező helykihasználás, a vagyonvédelmi és a közegészségügyi szabályok betartásával 

– Tárolási rendszerek és tárolási módok 
– Az áruk tárolására szolgáló berendezések, eszközök 

– Árumozgató gépek, eszközök, alkalmazásuk, használatuk alapvető szabályai 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam II. félév  

– A készletnagyság megállapításának szerepe, módjai 

– A készletváltozás irányai, esetei és hatásuk az eredményességre 

– A leltár és leltározás fogalma, leltár céljai 
– A leltározás megszervezése, a leltározás menete 

– Leltározás módjai, bizonylatai 

– A leltáreltérés okainak megállapítása, elemzése, értékelése 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  

– Az áruk előkészítése az értékesítésre 

– Az áruk eladótéri elhelyezése 
– Útvonaltervezés, eladótéri design megvalósítása 

– Akciós, saját márkás termékek elhelyezésének szempontjai 

– Eladáshelyi reklám technikái, eszközei 
– Az áruk eladásra történő előkészítését segítő gépek, eszközök, az eladótéri elhelyezésre szolgáló berendezések 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam II. félév  

– Vásárlást befolyásoló tényezők 
– A vásárlási döntés folyamata 

– Az eladóval szemben támasztott követelmények (külső megjelenés, személyiségjegyek) 

– Értékesítési módok 
– Értékesítés lebonyolítása 

– Az értékesítés folyamata 

– Eladói feladatok az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokban 

 

Áruforgalom gyakorlata 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  

– A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása 

– A megrendelés módjai és dokumentumai 

– Az áruátvétel előkészítése, személyi és tárgyi feltételei 
– Áruátvételi terület tisztán tartása 

– Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése 
– A beérkező áruk okmányainak ellenőrzése 

– Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam II. félév  

– Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén 

– Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése 

– A beérkezett áruk készletre vétele 
– Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban. 

– Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben 

– A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  

– A megrendelés módjai és dokumentumai 

– Az áruátvétel előkészítése, személyi és tárgyi feltételei 
– Áruátvételi terület tisztán tartása 

– A készletnyilvántartás módszerei, eszközei 

– Árumozgató gépek, eszközök 
– Árumozgató gépek, eszközök kezelésének szabályai 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam II. félév  

– Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény megállapítása 
– Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló információk meglétének ellenőrzése 

– Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezkedésük a termékeken. 

– A fogyasztói ár feltüntetés 
– Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai 

– A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása 

 

Foglalkoztatás II. 
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OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– Munkavállaló jogai  
– Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, 

megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság 

– Foglalkoztatási formák 
– Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka  

– Munkaviszony létrejötte, fajtái 
– Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok 

– Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései 

– Motivációs levél és önéletrajz készítése 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– Álláskeresési módszerek 

– Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe 
– A munkanélküli jogai, kötelezettségei és lehetőségei 

– Álláskeresési ellátások 

– Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
– Közfoglalkoztatás 

– Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba 

vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai 
– A munkaerőpiac sajátosságai 

 

Foglalkoztatás I. 

 

OKJ képzés Szakgimnázium 

13. évfolyam I. félév 13. évfolyam II. félév  

– Nyelvtani rendszerezés I. 

– Nyelvtani rendszerezés II. 

– Nyelvi készségfejlesztés 

– Munkavállalói szókincs 

 

Vállalkozási ismeretek 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– Gazdasági alapismeretek 
– A gazdálkodó szervezetek szerepe, közös vonásai 

– A gazdálkodó szervezetek sajátosságai, fajtái és jellemzői 

– Vállalkozások alapítására vonatkozó jogi szabályozás 
– A vállalkozás módosítására, megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó jogi szabályozás 

– Okmányirodák és cégbíróság vállalkozással kapcsolatos feladataik 

– Üzlet működéséhez szükséges engedélyek, hatóságok 
– A számvitel fogalma, területei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettség 

– A gazdasági esemény fogalma és fajtái 

– A könyvviteli számla 
– A vállalkozások erőforrásai 

– A vagyon fogalma, csoportosítása 

– A vállalat eszközei és forrásai 
– Mérleg összeállítás és mérlegadatok értelmezése 

 

Szakgimnázium 

13. évfolyam II. félév  

– Az eredmény-kimutatás és a mérleg kapcsolata 

– Nyereségadó, osztalék, a mérleg szerinti eredmény felhasználása 

– A gazdasági tevékenység elemzésének jelentősége 
– Munkaerő szükséglet és munkakör meghatározása 

– Munkaerő felvétel, béralku 

– Munkavállalóval kapcsolatos be- és kijelentési kötelezettségek 
– Bérszámfejtés és bérkifizetés bizonylatai, tartalma 

– A munkabér után fizetendő járulékok. 

– Az üzlet helyiségei, kialakításának megtervezésének szempontjai 
– A likviditás értelmezése, fogalma 

– A likviditás mutatói 

– A vállalati tevékenység tervezésének fontossága 
– Az üzleti terv fogalma, felépítése, tartalma 

– Marketingterv felépítése, tartalma 

 

Vállalkozási ismeretek gyakorlat 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– Egy vállalkozás létrehozása 

– Egy vállalkozás tevékenységi körének, helyszínének meghatározása 

– A vállalkozás/üzlet indításához és működéséhez szükséges engedélyek beszerzése. 

– A vállalkozás megszüntetése 
– A vállalkozás személyi feltételeinek biztosítása 

– Munkaerő-szükséglet és munkakör meghatározása 

– Álláshirdetés megfogalmazása 
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OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– Állásinterjú lefolytatása 

– Béralku 
– Munkaszerződés kötése, bejelentési kötelezettséggel 

– Az üzlet helyiségeinek meghatározása, tevékenységhez szükséges berendezési tárgyak és eszközök meghatározása 

– Berendezési tárgyak és eszközök beszerzési lehetőségei 
– Üzleti terv készítése 

 

A működtetés szabályai 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– A kereskedelmi egység nyitásával és működési rendjével kapcsolatos előírások 

– A munkavállaló alkalmazásának jogi szabályozása 
– A vállalkozásokat érintő munka-, és balesetvédelmi előírások, azok alkalmazása 

– A biztonságos munkavégzés feltételei 

– Kézi és gépi anyagmozgatás munka és balesetvédelmi előírásai 
– A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok 

– Környezetvédelmi előírások és azok alkalmazása 

– A környezetvédelem módszerei és területei 
– A környezetvédelem és a csomagolóanyagok kapcsolata 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– A kereskedelmet érintő minőségirányítás 
– A fogyasztói érdekvédelem 

– A hatósági ellenőrzés módja, hatóságok határozatai 

– Biztonsági és vagyonvédelmi előírások alkalmazása 
– Rendkívüli esemény fogalma, kezelése 

– A pénzforgalom szabályai 

– Pénztárgépek fajtái, szerepe a kereskedelemben 
– Az ellenérték elszámolásának technikája 

– Nyugta-, számlaadási kötelezettség 

– Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben 

 

A működtetés szabályai gyakorlat 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– Munkaszerződés minta készítése 

– Munkaviszony megszűnésére vonatkozó dokumentum készítése 

– Munkaköri leírás értelmezése 
– Jelenléti ív készítése 

– Elektronikus pénztárgép üzemeltetése 

– Nyugta- vagy számlakészítés 
– Áruforgalom bizonylatai 

– Árumegrendelés kézzel és/vagy géppel 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– Jótállási jegy kitöltése 

– Számla 
– Nyugta 

– Készletnyilvántartás bizonylatai 

– Bizonylatok összesítése az Áruforgalmi jelentésen 
– Leltár felvétel 

– Leltáreredmény megállapítása 

– Jegyzőkönyvek 

 

Áruismeret- és forgalmazás 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– Az élelmiszer áruismeret alapjai 

– Az élelmiszerek fogalma, jellemzői, forgalmazásuk feltétele 

– Az élelmiszereket felépítő anyagok: a víz, az alaptápanyagok, a védőtápanyagok, adalékanyagok 
– Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői 

– A mikroorganizmusok jelentősége, az élelmiszerek szennyezettsége - fertőzés, mérgezés 

– Az élelmiszerek tartósítása 
– Az élelmiszerek romlása, élvezeti, biológiai és a tápértékének csökkenése 

– A tartósítás jelentősége, eljárásai 

– Malomipari termékek 
– A gabonafélék jellemzése és fajtái. 

– A gabonaszem összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

– A gabonafélék feldolgozása. 
– Őrlemények, hántolt termékek, egyéb eljárással készült termékek. 

– Sütő- és tésztaipari termékek 

– Szárított tészták 
– Cukor és édesipari termékek 

– Gyümölcsök 
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OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– Zöldségfélék és gombák. 

– A zöldségfélék és a gombák tartósításának termékei 
– A tej és feldolgozásának termékei 

– A hús és feldolgozásának termékei 

– Zsiradékok és a tojás 
– Alkoholmentes italok 

– Az alkoholtartalmú italok 

– Koffeintartalmú élvezeti szerek 
– Fűszerek és ízesítőszerek 

– Háztartási tisztító és ápolószerek fajtái 

– Testgondozási cikkek 
– Gyermekgondozási cikkek 

– Egészségügyi cikkek 

– Háztartási és egyéb cikkek 
– Ruházati áruk ismerete és forgalmazása  

– Bútor- és lakástextil áruk ismerete és forgalmazása 

– Műszaki áruk ismerete és forgalmazása 

 

Értékesítési gyakorlat 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– A kereskedelmi egységekben alkalmazott gépek, eszközök fajtái, szerepük, használatukra vonatkozó előírások megismerése, kezelésük, 

alkalmazásuk az áruforgalmi folyamatban 

– Rendelés leadása 
– Áruátvétel gyakorlása 

– Szavatosság ellenőrzése 

– Szakszerű tárolás gyakorlása 
– Árazás, árazó eszközök használata 

– Feliratok, akciós táblák készítése 

– Árurendezés, polcfeltöltés, csoportosítás 
– Vásárlók figyelmének felhívása 

– Reklamációk intézése 

– Élelmiszerek vegyi áruk vásárlói tájékoztatójának, címkéinek értelmezése 
– Felvágottak sajtok szeletelése, mérése 

– Akciós áruk kihelyezése 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– Zöldség-gyümölcs válogatása 

– Reklamációs ügyintézés 

– Címkézés, címkéző eszközök használata 
– Árazás, árazó eszközök használata 

– Díszcsomagolás készítése 

– Vásárlói csomagolás készítése 
– Kirakatrendezés, dekorációkészítés 

– Hajtogatás 

– Áru elhelyezés eladótérben, kirakatban 
– Esztétikus áru elrendezés. 

– Vásárlók figyelmének felhívása 
– Jótállási jegy kitöltése 

– Reklamációk, garanciális javítások intézése 

– Reklamációs ügyintézés 

 

Értékesítés idegen nyelven 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– A vásárló köszöntése, elköszönés idegen nyelven 

– Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek 

– Élelmiszerek megnevezése, csoportosítása 
– Az élelmiszerek kapcsolódó tájékoztató címkék elemzése 

– Szituációk az élelmiszerboltban 

– Termékek bemutatása 
– Élelmiszerek értékesítése 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– Ruházati termékek megnevezése, csoportosítása 
– Bútorok csoportosítása 

– Lakberendezési tanácsadás 

– Híradástechnikai készülékek, játékkonzolok ajánlása 

– Mobiltelefonok, tartozékok, ajánlása 

– Számítástechnikai termékek ajánlása 

 

Logisztika és szállítmányozási ügyintéző 

Ágazati szakképzés 9-12. 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 
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Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  

– A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

– A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére 
– Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

– A munkavédelem fogalomrendszere, források 

– Munkahelyek kialakításának általános szabályai 
– Szociális létesítmények 

– Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

– Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 
– Anyagmozgatás és raktározás 

– Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

  

Szakgimnázium 

9. évfolyam II. félév  

– Munkavégzés személyi feltételei 

– Munkaeszközök dokumentációi  

– Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
– Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

– Munkakörnyezeti hatások 

– A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 
– Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

– Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

– Balesetek és foglalkozási megbetegedések 
– Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 

Marketing alapjai 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  

– A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei 

– A marketing fejlődési szakaszai 
– A marketing jellemző tendenciái napjainkban 

– A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a szolgáltatásban 

– A vállalat mikro- és makrokörnyezetének elemei 
– A piac fogalma, kategóriái, szerkezete 

– A piaci szereplők és piactípusok fajtái jellemzői 

– Marketing stratégiák típusai és megvalósításának elvei 
– A fogyasztói magatartás modellje 

– A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők 

– A kommunikáció fogalma, fajtái 
– A kommunikációs folyamat 

– Marketingkommunikáció eszközrendszere 

– A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei 
– Reklám fogalma, szerepe, fajtái 

  

Szakgimnázium 

11. évfolyam II. félév  

– Vásárlói magatartás megfigyelése 
– Vásárlói típusok jellemzői 

– Szervezeti vásárlói magatartás 
– A differenciálatlan és a differenciált marketing jellemzői 

– Célpiaci marketing lényege, kialakulása 

– Piacszegmentálás lényege, ismérvei 
– Célpiacválasztás 

– A marketing és piackutatás kapcsolata 

– Reklámeszközök fogalma, fajtái 

– Eladásösztönzés fogalma, funkciói 

– SP módszerek 

– Személyes eladás fogalma, jellemzői, előnyei 
– A kereskedővel/értékesítővel szemben támasztott követelmények, eladási magatartás 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  

– A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei 
– Adatforrások típusai 

– Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése 

– Kutatási terv, kutatási jelentés 
– Kérdéstípusok 

– Kérdőívszerkesztés 

– Primer piackutatási módszerek 
– Szekunder piackutatási módszerek 

– Termékpolitika és termékfejlesztés 

– A termék fogalma, osztályozása, a termékfejlesztés folyamata 

– Termékpiaci stratégia és azok jelentősége 

– POS eszközök és alkalmazásuk 

– Akciók szervezése 
– Direkt marketing 

– PR fogalma, jellemzői, területei 

– Belső PR 
– Külső PR 
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Szakgimnázium 

12. évfolyam II. félév  

– A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői 

– Árpolitika, árstratégia és ártaktika fogalma, lényege 
– Ár fogalma, szerepe, árképzési rendszerek 

– Fedezeti pont 

– Árdifferenciálás, árdiszkrimináció 
– A fogyasztói árelfogadást és árérzékenységet befolyásoló tényezők 

– Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása 

– A beszerzési és értékesítési csatorna szereplői, funkciói 
– A kereskedelem helye és szerepe a piacgazdaságban 

– A marketing és az elosztási csatornák közötti összefüggés 

– A franchise lényege, jellemzői 
– Szolgáltatás marketing (+3P) 

– Szponzorálás. 

– Image lényege, fajtái 
– Arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők 

– Arculat formai és tartalmi elemei 

– Arculattervezés (vállalat, honlap) 
– Internet szerepe, a vállalati honlap 

 

Marketing a gyakorlatban 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  

– Piackutatási terv készítése 

– Kérdőívkészítés 
– Megadott szempontok szerinti piackutatás a gyakorlóhelyen 

– Megadott szempontok szerinti piackutatás utcán 

– Adatfeldolgozás 
– Prezentáció 

  

Szakgimnázium 

12. évfolyam II. félév  

– Termékek/szolgáltatások marketingstratégiájának elemzése  
– Egy elképzelt termék/szolgáltatás piaci bevezetésének megtervezése 

– Reklámeszközök és reklámtípusok 

– PR-eszközök 
– Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése 

– Egy elképzelt termék/szolgáltatás reklám és eladás ösztönzési tervének elkészítése 

 

Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése 

 

Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  

– Az áruforgalmi folyamat szakaszai 
– A beszerzés fogalma, helye az áruforgalom folyamatában 

– A beszerzendő termékkör meghatározása, a beszerzési források kiválasztásának szempontjai 

– A centralizált és decentralizált beszerzés jellemzői 
– A gazdaságos rendelési tételnagyság meghatározása 

– A szerződések fajtái 
– - A szerződéskötéshez kapcsolódó szabályok, előírások 

  

Szakgimnázium 

9. évfolyam II. félév  

– Az árurendelés módjai, az árurendelést befolyásoló tényezők 
– Az árurendelés eszközei 

– Árurendelés készítése 

– Készletgazdálkodás fogalma, szerepe, hatása a gazdálkodás eredményére 
– A készletek nagyságának és összetételének kialakításánál figyelembe veendő szempontok 

– Készlet nyilvántartási rendszerek, a készletnyilvántartás szerepe 

– A készletezési döntéseket megalapozó számítási módszerek: átlagkészlet, forgási sebesség, készletvonzat 
 

 

Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  

– Feladatok készletgazdálkodásra 
– A leltár fogalma, fajtái 

– A leltár eredmény megállapítása 

– Feladatok leltár eredmény megállapítására 
– Az értékesítési politika kialakítása: az értékesítendő áruk mennyiségének, választékának, árfekvésének meghatározása 

– Árpolitika, stratégia és stratégiai döntések az árak kialakításánál 

– Az árkialakítás szabályai, jogszabályi háttere 

 

Szakgimnázium 

10. évfolyam II. félév  

– Fogyasztói ár kialakítása, az árak felépítése 

– Feladatok árképzésre 
– Az adózás fogalma, az adó fajtái 

– Az adóztatás általános jellemzői  

– A vállalkozást, illetve a magánszemélyt érintő adónemek és járulékok jellemzői  
– A forgalom, az árbevétel meghatározása 
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– A forgalom nagyságának, szerkezetének elemzése 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  

– A kereskedelmi/gazdálkodó egységekben hozott áruforgalmi döntések hatása a vállalkozás bevételeire és ráfordításaira 

– Statisztikai elemzési módszerek 

– Tervfeladat, tervteljesítési, dinamikus viszonyszámok, megoszlási viszonyszámok 

– Táblázatok, grafikonok készítése és elemzése 
– A forgalomalakulás, a gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek 

– Következtetések levonása a gazdálkodásra vonatkozóan a könyveléstől kapott 

– információk és a gazdasági számítások elvégzése után 

  

Szakgimnázium 

11. évfolyam II. félév  

– Átlagkészlet, forgási sebesség, készletvonzat fogalma, jelentősége 

– A készlettartás hatása az eredményre 
– A forgalomalakulás és a készletgazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek 

– Áruforgalmi mérlegsor 

– Leltáreredmény megállapítása 
– A költség fogalma, a költségek összetétele, csoportosítása, az egyes költségnemek tartalma 

– A költségekre ható tényezők 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  

– Az élőmunka fogalma, létszámgazdálkodás és hatékonysági mutatók 

– Bérgazdálkodás, bérezési mutatók 

– A forgalom alakulás és a költséggazdálkodás kapcsolata, a vállalkozás eredményességére való hatása 
– A létszám és bérgazdálkodás elemzése és tervezése a használt mutatószámok segítségével 

– Az eredmény keletkezésének folyamata 

– Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők 
– Az eredmény elemzéséhez, tervezéséhez használt statisztikai mutatószámok 

  

Szakgimnázium 

12. évfolyam II. félév  

– Az eredmény nagyságára, alakulására ható tényezők elemzése, értékelése 
– Eredmény kimutatások elemzése 

– Az eredmény adózása és felhasználása 

– Irodatechnikai eszközök fajtái, kezelése 
– Iratkezelés 

– Az üzleti levelezés 

– A kereskedelmi/gazdálkodó egység működésével kapcsolatos dokumentáció 
– A telefonálás illemszabályai 

 

Vezetési ismeretek 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  

– Vezetés fogalma, funkciói 

– Vezetési módszerek 
– Az üzleti tárgyalás megtervezése, lebonyolítása 

– Az üzleti élet protokoll szabályai 
– Alapvető munkajogi ismeretek 

– Munkaerő-tervezés, -felvétel 

– Atipikus foglalkoztatási formák 
– Munkakörelemzés, munkaköri leírás 

  

Szakgimnázium 

12. évfolyam II. félév  

– Toborzás, kiválasztás 
– A munkaerő megtartása 

– Munkacsoportok – csoportmunka 

– A motiváció 
– Teljesítménymenedzsment 

– Képzés, fejlesztés 

– Elbocsátás 

 

Üzleti tevékenység a gyakorlatban 

 

Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  

– Pénzforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: nyugta, készpénzfizetési számla 

– Áruforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: árumegrendelés bizonylata, szállítólevél, áruforgalmi jelentés, leltárfelvételi jegy, 

leltárfelvételi ív, jótállási jegy 

  

Szakgimnázium 

9. évfolyam II. félév  

– Gyakorló feladatok az ÁFA számítására 

– Gyakorló feladatok a személyi jövedelemadó számításra 

 

Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  
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– Gyakorló feladatok a bér járulékainak számítására 

– Gyakorló feladatok a társasági adó elszámolására 

 

Szakgimnázium 

10. évfolyam II. félév  

– Bizonylatkitöltés gazdálkodó szervezetnél 

– Gyakorló feladatok az értékesítés elemzésére és tervezésére 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  

– Értékesítés elemzése és tervezése a gyakorlatban  

– Gyakorló feladatok a készlet elemzésére 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam II. félév  

– Készletek elemzése a gyakorlatban 

– Statisztikai táblázatok, elemzések készítése a forgalom, a készletek, a beszerzés alakulásáról 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  

– Gyakorló feladatok a költség elemzésére és tervezésére 

– Költségek elemzése és tervezése a gyakorlatban 

– Gyakorló feladatok az eredmény elemzésére és tervezésére 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam II. félév  

– Az eredmény elemzése és tervezése a gyakorlatban 

– A mutatók értelmezése, elemzések készítése 

 

Áruforgalom 

 

Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  

– Az árurendszerezés feladata, hagyományos árurendszerek 

– Kódtípusú árurendszerek lényege, alkalmazásuk területei, előnyei  

– A vonalkód szerepe, belső cikkszámozás jelentősége, alkalmazása 
– Az elektronikus áruvédelem 

– Áruvédelmi jelölések 

– Vagyonvédelmi rendszerek, eszközök fajtai, élőerős vagyonvédelem 

– A szabvány, a szabványosítás fogalma, feladatai 

 

Szakgimnázium 

9. évfolyam II. félév  

– Harmonizált szabványok az Európai Unióban 
– A szabványok fajtái 

– A minőség fogalma, a minőséghez kapcsolódó kifejezések értelmezése 

– A minőségi osztályba sorolás szabályai 
– A minőség objektív és szubjektív jellemzői 

– Minőségtanúsítás a kereskedők/szolgáltatók és a vásárlók számára, megkülönböztető minőségi jelek, jelzések 

 

Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  

– Csomagolás fogalma, funkciói 

– A csomagolás anyagai, jellemzői, előnyös és hátrányos tulajdonságai. 
– Csomagolóeszközök fajtái, alkalmazásuk 

– Reverz logisztika (csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem) 

– A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban 
– A beszerzés fogalma, folyamata 

 

Szakgimnázium 

10. évfolyam II. félév  

– Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység eredményességére 
– Az áruátvétel előkészítése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei 

– A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése 

– Az áruátvétel lebonyolítása; az áru fogadása, az áruátvétel módjai szervezése, igazolása, kifogások érvényesítése 
– Készlet fogalma, készletgazdálkodás jelentősége 

– Optimális, minimális, maximális készlet, kurrens, inkurrens áruk, standard, idényáruk készletszükséglete 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  

– A beérkezett áruk készletre vétele, a készletek hagyományos, és elektronikus nyilvántartása, számbavétele 

– Az áruk raktári elhelyezése és tárolása az állagvédelem, az áttekinthetőség, a 

– hozzáférhetőség, a kedvező helykihasználás, a vagyonvédelmi és a közegészségügyi szabályok betartásával 

– Tárolási rendszerek és tárolási módok 

– Az áruk tárolására szolgáló berendezések, eszközök 

– Árumozgató gépek, eszközök, alkalmazásuk, használatuk alapvető szabályai 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam II. félév  

– A készletnagyság megállapításának szerepe, módjai 

– A készletváltozás irányai, esetei és hatásuk az eredményességre 
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– A leltár és leltározás fogalma, leltár céljai 

– A leltározás megszervezése, a leltározás menete 

– Leltározás módjai, bizonylatai 
– A leltáreltérés okainak megállapítása, elemzése, értékelése 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  

– Az áruk előkészítése az értékesítésre 
– Az áruk eladótéri elhelyezése 

– Útvonaltervezés, eladótéri design megvalósítása 

– Akciós, saját márkás termékek elhelyezésének szempontjai 
– Eladáshelyi reklám technikái, eszközei 

– Az áruk eladásra történő előkészítését segítő gépek, eszközök, az eladótéri elhelyezésre szolgáló berendezések 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam II. félév  

– Vásárlást befolyásoló tényezők 

– A vásárlási döntés folyamata 

– Az eladóval szemben támasztott követelmények (külső megjelenés, személyiségjegyek) 
– Értékesítési módok 

– Értékesítés lebonyolítása 

– Az értékesítés folyamata 

– Eladói feladatok az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokban 

 

Áruforgalom gyakorlata 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  

– A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása 

– A megrendelés módjai és dokumentumai 
– Az áruátvétel előkészítése, személyi és tárgyi feltételei 

– Áruátvételi terület tisztán tartása 

– Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése 
– A beérkező áruk okmányainak ellenőrzése 

– Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele 

 

Szakgimnázium 

11. évfolyam II. félév  

– Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén 

– Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése 

– A beérkezett áruk készletre vétele 
– Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban. 

– Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben 

– A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  

– A megrendelés módjai és dokumentumai 

– Az áruátvétel előkészítése, személyi és tárgyi feltételei 
– Áruátvételi terület tisztán tartása 

– A készletnyilvántartás módszerei, eszközei 
– Árumozgató gépek, eszközök 

– Árumozgató gépek, eszközök kezelésének szabályai 

 

Szakgimnázium 

12. évfolyam II. félév  

– Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény megállapítása 

– Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló információk meglétének ellenőrzése 

– Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezkedésük a termékeken. 
– A fogyasztói ár feltüntetés 

– Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai 

– A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása 

 

Foglalkoztatás II. 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– Munkavállaló jogai  

– Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, 

megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság 
– Foglalkoztatási formák 

– Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka  
– Munkaviszony létrejötte, fajtái 

– Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok 

– Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései 
– Motivációs levél és önéletrajz készítése 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– Álláskeresési módszerek 
– Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe 
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– A munkanélküli jogai, kötelezettségei és lehetőségei 

– Álláskeresési ellátások 

– Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
– Közfoglalkoztatás 

– Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba 

vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai 
– A munkaerőpiac sajátosságai 

 

Foglalkoztatás I. 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– Nyelvtani rendszerezés 1 

– Nyelvtani rendszerezés 2 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– Nyelvi készségfejlesztés 

– Munkavállalói szókincs 

 

Vállalkozási ismeretek 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– Gazdasági alapismeretek 

– A gazdálkodó szervezetek szerepe, közös vonásai 

– A gazdálkodó szervezetek sajátosságai, fajtái és jellemzői 
– Vállalkozások alapítására vonatkozó jogi szabályozás 

– A vállalkozás módosítására, megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó jogi szabályozás 

– Okmányirodák és cégbíróság vállalkozással kapcsolatos feladataik 
– Üzlet működéséhez szükséges engedélyek, hatóságok 

– A számvitel fogalma, területei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettség 

– A gazdasági esemény fogalma és fajtái 
– A könyvviteli számla 

– A vállalkozások erőforrásai 

– A vagyon fogalma, csoportosítása 
– A vállalat eszközei és forrásai 

– Mérleg összeállítás és mérlegadatok értelmezése 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– Az eredmény-kimutatás és a mérleg kapcsolata 

– Nyereségadó, osztalék, a mérleg szerinti eredmény felhasználása 

– A gazdasági tevékenység elemzésének jelentősége 
– Munkaerő szükséglet és munkakör meghatározása 

– Munkaerő felvétel, béralku 

– Munkavállalóval kapcsolatos be- és kijelentési kötelezettségek 
– Bérszámfejtés és bérkifizetés bizonylatai, tartalma 

– A munkabér után fizetendő járulékok. 

– Az üzlet helyiségei, kialakításának megtervezésének szempontjai 
– A likviditás értelmezése, fogalma 

– A likviditás mutatói 
– A vállalati tevékenység tervezésének fontossága 

– Az üzleti terv fogalma, felépítése, tartalma 

– Marketingterv felépítése, tartalma 

 

Vállalkozási ismeretek gyakorlat 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– Egy vállalkozás létrehozása 

– Egy vállalkozás tevékenységi körének, helyszínének meghatározása 

– A vállalkozás/üzlet indításához és működéséhez szükséges engedélyek beszerzése. 
– A vállalkozás megszüntetése 

– A vállalkozás személyi feltételeinek biztosítása 

– Munkaerő-szükséglet és munkakör meghatározása 
– Álláshirdetés megfogalmazása 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– Állásinterjú lefolytatása 
– Béralku 

– Munkaszerződés kötése, bejelentési kötelezettséggel 

– Az üzlet helyiségeinek meghatározása, tevékenységhez szükséges berendezési tárgyak és eszközök meghatározása 

– Berendezési tárgyak és eszközök beszerzési lehetőségei 

– Üzleti terv készítése 

 

A működtetés szabályai 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– A kereskedelmi egység nyitásával és működési rendjével kapcsolatos előírások 
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– A munkavállaló alkalmazásának jogi szabályozása 

– A vállalkozásokat érintő munka-, és balesetvédelmi előírások, azok alkalmazása 

– A biztonságos munkavégzés feltételei 
– Kézi és gépi anyagmozgatás munka és balesetvédelmi előírásai 

– A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok 

– Környezetvédelmi előírások és azok alkalmazása 
– A környezetvédelem módszerei és területei 

– A környezetvédelem és a csomagolóanyagok kapcsolata 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– A kereskedelmet érintő minőségirányítás 

– A fogyasztói érdekvédelem 

– A hatósági ellenőrzés módja, hatóságok határozatai 
– Biztonsági és vagyonvédelmi előírások alkalmazása 

– Rendkívüli esemény fogalma, kezelése 

– A pénzforgalom szabályai 
– Pénztárgépek fajtái, szerepe a kereskedelemben 

– Az ellenérték elszámolásának technikája 

– Nyugta-, számlaadási kötelezettség 
– Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben 

 

A működtetés szabályai gyakorlat 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– Munkaszerződés minta készítése 

– Munkaviszony megszűnésére vonatkozó dokumentum készítése 
– Munkaköri leírás értelmezése 

– Jelenléti ív készítése 

– Elektronikus pénztárgép üzemeltetése 
– Nyugta- vagy számlakészítés 

– Áruforgalom bizonylatai 

– Árumegrendelés kézzel és/vagy géppel 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– Jótállási jegy kitöltése 

– Számla 
– Nyugta 

– Készletnyilvántartás bizonylatai 

– Bizonylatok összesítése az Áruforgalmi jelentésen 
– Leltár felvétel 

– Leltáreredmény megállapítása 

– Jegyzőkönyvek 

 

Áruismeret- és forgalmazás 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– Az élelmiszer áruismeret alapjai 

– Az élelmiszerek fogalma, jellemzői, forgalmazásuk feltétele 
– Az élelmiszereket felépítő anyagok: a víz, az alaptápanyagok, a védőtápanyagok, adalékanyagok 

– Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői 

– A mikroorganizmusok jelentősége, az élelmiszerek szennyezettsége - fertőzés, mérgezés 
– Az élelmiszerek tartósítása 

– Az élelmiszerek romlása, élvezeti, biológiai és a tápértékének csökkenése 

– A tartósítás jelentősége, eljárásai 
– Malomipari termékek 

– A gabonafélék jellemzése és fajtái. 

– A gabonaszem összetétele és táplálkozástani jelentősége. 
– A gabonafélék feldolgozása. 

– Őrlemények, hántolt termékek, egyéb eljárással készült termékek. 

– Sütő- és tésztaipari termékek 
– Szárított tészták 

– Cukor és édesipari termékek 

– Gyümölcsök 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– Zöldségfélék és gombák. 

– A zöldségfélék és a gombák tartósításának termékei 
– A tej és feldolgozásának termékei 

– A hús és feldolgozásának termékei 

– Zsiradékok és a tojás 
– Alkoholmentes italok 

– Az alkoholtartalmú italok 

– Koffeintartalmú élvezeti szerek 
– Fűszerek és ízesítőszerek 

– Háztartási tisztító és ápolószerek fajtái 

– Testgondozási cikkek 
– Gyermekgondozási cikkek 
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– Egészségügyi cikkek 

– Háztartási és egyéb cikkek 

– Ruházati áruk ismerete és forgalmazása  
– Bútor- és lakástextil áruk ismerete és forgalmazása 

– Műszaki áruk ismerete és forgalmazása 

 

Értékesítési gyakorlat 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– A kereskedelmi egységekben alkalmazott gépek, eszközök fajtái, szerepük, használatukra vonatkozó előírások megismerése, kezelésük, 
alkalmazásuk az áruforgalmi folyamatban 

– Rendelés leadása 

– Áruátvétel gyakorlása 
– Szavatosság ellenőrzése 

– Szakszerű tárolás gyakorlása 

– Árazás, árazó eszközök használata 
– Feliratok, akciós táblák készítése 

– Árurendezés, polcfeltöltés, csoportosítás 

– Vásárlók figyelmének felhívása 
– Reklamációk intézése 

– Élelmiszerek vegyi áruk vásárlói tájékoztatójának, címkéinek értelmezése 

– Felvágottak sajtok szeletelése, mérése 

– Akciós áruk kihelyezése 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– Zöldség-gyümölcs válogatása 
– Reklamációs ügyintézés 

– Címkézés, címkéző eszközök használata 

– Árazás, árazó eszközök használata 
– Díszcsomagolás készítése 

– Vásárlói csomagolás készítése 

– Kirakatrendezés, dekorációkészítés 
– Hajtogatás 

– Áru elhelyezés eladótérben, kirakatban 

– Esztétikus áru elrendezés. 
– Vásárlók figyelmének felhívása 

– Jótállási jegy kitöltése 

– Reklamációk, garanciális javítások intézése 

– Reklamációs ügyintézés 

 

Értékesítés idegen nyelven 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  

– A vásárló köszöntése, elköszönés idegen nyelven 

– Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek 
– Élelmiszerek megnevezése, csoportosítása 

– Az élelmiszerek kapcsolódó tájékoztató címkék elemzése 

– Szituációk az élelmiszerboltban 
– Termékek bemutatása 

– Élelmiszerek értékesítése 

 

OKJ képzés 

13. évfolyam II. félév  

– Ruházati termékek megnevezése, csoportosítása 

– Bútorok csoportosítása 
– Lakberendezési tanácsadás 

– Híradástechnikai készülékek, játékkonzolok ajánlása 

– Mobiltelefonok, tartozékok, ajánlása 
– Számítástechnikai termékek ajánlása 

 

Logisztika 

 

OKJ képzés 

14. évfolyam – I. félév 

– A logisztika fogalma. 

– Az ellátási lánc jellemzői, szereplői, kapcsolatuk. 
– Szállítmányozás lényege, elemei. 

– Fuvarozási módok fajtái, csoportosítása. 

– A közúti, vízi, vasúti és légi szállítás főbb vonalai.  
– Az egyes áruszállítási módok jellemzői, előnyei és hátrányai. 

– Az áruszállításhoz kapcsolódó okmányok tartalmi, formai követelményei. 

– Az árutovábbítási technológia jellemzői. 
– Belföldi és nemzetközi szállítások előkészítése. 

– A vállalati logisztikai rendszerek működésének alapelvei. 

– A logisztikai információs rendszer. 
– Minőségbiztosítási rendszerek szerepe, jellemzői. 

– Integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikai moduljainak kezelése. 

– ADR, RID, IMDG/IMCO előírások. 
– A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. 
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– A veszélyes áru szállítása során használt dokumentumok értelmezése, kitöltése. 

– A veszélyes áruk szállításánál alkalmazott belföldi és külföldi úti okmányok és utasítások megismerése, kezelése, kitöltése. 

– A veszélyes áruk szállításának nemzetközi és belföldi előírásai. 
– A veszélyes anyagokat szállító vállalat tevékenysége. 

– A veszélyes anyagot szállító járművekre vonatkozó előírások. 

– A veszélyes anyagok emberre, környezetre, gyártástechnológiára gyakorolt hatásai, a helytelen kezelés következményei. 
– Optimális logisztikai rendszer kialakításának szempontjai. 

– A vállalat értékesítési rendszerének elemzése, ellenőrzése. 

– Különböző logisztikai költségelemek ismerete, elemzése. 
– Rendelési költségek. 

– Be- és kiszállítási költségek. 

– Üzemen belüli szállítási költségek. 
– Csomagolási költségek. 

– Egységrakomány – képzési költségek. 

– Biztonsági készletek.  
– A készletezés szerepe, a készletek csoportosításának szempontjai. 

– Készletelemzés. 

 

OKJ képzés 

14. évfolyam – II. félév 

– Adatszolgáltatás a termelési tevékenységhez. 

– Termelési tervek készítése. 

– A termeléstervezés és termelésirányítás elvei. 

– Anyagszükséglet-számítás. 

– Az árkalkuláció, a díjszámítás elvei. 

– Optimális fuvarozási mód kiválasztása. 
– Szállító-értékelési eljárások. 

– Szállítók minősítése. 

– Szállítástervezés. 
– „Aftersale” vevőkapcsolatok működtetése. 

– Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és adás szabályai. 

– Árajánlat értékelésének szempontjai. 
– Fizetési módok és jellemzőik. 

– A kontrolling fogalma, folyamata. 

– Költségek kalkulációja tarifatáblázatok alapján. 
– Az ellenőrzés feladata, célja. 

– Költséghatékonysági számítások. 

– Rendelésfeladás és –feldolgozás. 
– Áru-azonosítási és –nyomon követési rendszerek. 

– Korszerű csomagolás és raktározás technikák. 

– Hatékony logisztikai tervezési és technológiai módszerek alkalmazása. 
– Logisztikai normatívák mérése, elemzése. 

– A racionális szállítási lánc megtervezése, irányítása. 

– Költségszámításokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése. 
– Veszélyes árura vonatkozó nyilvántartások.  

– A veszélyes áru szállítása során használt dokumentumok értelmezése, kitöltése. 

– A veszélyes anyagok emberre, környezetre, gyártástechnológiára gyakorolt hatásai, a helytelen kezelés következményei. 
– Napi, heti, havi jelentéskészítés.  

– Anyagszükséglet-számítás. 

– Gazdaságos minimumrendelési tételnagyság. 

 

 

Készletgazdálkodás gyakorlat 

 

OKJ képzés 

14. évfolyam – I. félév  

– Kapcsolattartás a beszállítókkal. 

– A készlet fogalma, fajtái. 

– Készletelemzés és formái. 

– Készletezés, készlettartás és készletutánpótlás költségei. 
– Beszerzési eljárások. 

– A centralizált és decentralizált beszerzés jellemzői. 

– A megrendelés módjai. 
– Optimális tétel nagyság meghatározása (rendelés, tárolás, kiszállítás). 

– Bejövő megrendelések teljesítési feltételei. 

– Az aktuális beszerzések sorrendjének, időrendjének meghatározása. 
– A rendelés-feldolgozás folyamata. 

– Áruátvétel menete. 

– Az áruátvételhez kapcsolódó dokumentumok és kezelésük. 
– Szállítóértékelési eljárások. 

– Megrendelések teljesítésének ellenőrzése. 

– Vevőkapcsolati rendszerek. 
– Termelés és szállítástervezés. 

– A kiszolgálási színvonal mérésének módjai. 

– Reklamációs ügyintézés. 

– Veszélyes árukkal kapcsolatos tevékenységek (rendelésfeladás, osztályozás, kezelés, okmányok, jelölések, nyilvántartás). 

– ADR előírások. 

– E-kereskedelem. 
– Az anyagszükséglet-számítás lényege. 

– A készletek volumene és összetétele közötti kapcsolat. 

– A logisztikai normatívák mérése és elemzése. 
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OKJ képzés 

14. évfolyam – II. félév  

– Disztribúciós struktúrák anyagigénye. 

– Erőforrás-tervezés (MRPI és MRPII). 
– Termelő erőforrás-szükséglet. 

– JIT (Just in Time) elvének érvényesítése. 

– „Leanproduction” rendszer. 
– Termelési ütemterv. 

– Kapacitástervezés. 

– A termeléstervezés elvei. 
– Termelés- és szállítástervezési feladatok. 

– Rendelésfeladás és –feldolgozási rendszer. 

– Áruazonosítás és az áru nyomon követése. 
– Anyagnormák a termelési programok figyelembe vételével. 

– Technológiai anyagnormák. 

– A készletezés szerepe, a készletek csoportosításának szempontjai. 
– Készletezési modellek. 

– Készletgazdálkodási mutatók. 

– Forgási sebesség. 
– Készletrugalmasság. 

– Készletkövetés. 

– A készletnyilvántartás módjai. 
– A készletnyilvántartás bizonylatai. 

– A készletek és tároló helyek nyilvántartása. 

– A készletgazdálkodás költségtényezői. 
– A készlethatékonysági mutatók. 

– A kiszolgálási színvonal mérésének módjai. 

– Minőségbiztosítás alkalmazása. 
– Elosztás-tervezés (DRP). 

– Hatékony készletterítés. 

– A kiszolgálás színvonalának mérése. 
– Veszteségi hányad, értékcsökkenési és leértékelési mutatók. 

– Veszélyes áruk tárolásának szabályai. 

– Veszélyes áruk készletezésével kapcsolatos speciális feladatok. 

 

Nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás 

 

OKJ képzés 

14. évfolyam – I. félév   

– Külkereskedelmi ügylet, az ügylet szakaszai 

– Előkészítő szakasz feladatai 

– Külkereskedelmi szerződés, adatai 
– Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának feladatai, kiemelten a fuvarozást, szállítmányozást, raktározást 

– A külkereskedelmi szerződés adatai alapján kapcsolódás a fuvarozáshoz, szállítmányozáshoz, ennek alapján a fuvarozó, 

szállítmányozó feladatainak meghatározása. 
– Szokások, szokványok a nemzetközi kereskedelemben. 

– INCOTERMS szerepe, értelmezése a külkereskedelmi szerződésben. 

– Külkereskedelmi szerződésben meghatározott paritás alapján a fuvarozó szállítmányozó feladatai. 
– INC 2000, INC 2010. 

– Fuvarparitás, teljesítési hely. 

– Paritások csoportosítása különböző szempontok alapján. 
– Csak tengeri és folyami fuvarozásokra alkalmazható paritásoknál az eladó, illetve fuvarozó, szállítmányozó feladatai. 

– Minden fuvarozási módnál alkalmazható paritásoknál az eladó, illetve a fuvarozó, szállítmányozó feladatai. 
– Kiegészítő paritások és kapcsolatuk a paritásokkal. 

– Eladó kötelezettsége, költségviselése az INCOTERMS 1-10 pontja alapján. 

– Vevő kötelezettsége, költségviselése az INCOTERMS 1-10 pontja alapján. 
– Az eladó és a vevő értesítési kötelezettségei a paritásonként. 

– Rektapapírok, ipso jure papírok fajtái. 

– Szállítmányozási megbízás tartalma, formája, adatai.  
– Export tengerentúli szállítmányozási megbízás tartalma, okmánya. 

– Export szárazföldi szállítmányozási megbízás tartalma, okmánya. 

– Import szárazföldi tengeri szállítmányozási megbízás tartalma, okmánya. 
– FIATA okmányok használatának jelentősége. 

– Árut megtestesítő értékpapír jellegű FIATA okmányok /FIATA FCT, FIATA B/L/ adatai. 

– Tényt, jogosultságot igazoló FIATA okmányok /FIATA FCR, FIATA FWR, FIATA SDT, FFI 

 

OKJ képzés 

14. évfolyam – II. félév 

– Fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények fuvarozási módonként. 

– Nemzetközi fuvarjogi egyezményekben meghatározott nemzetközi fuvarokmányok. 
– Nemzetközi fuvar okmányok csoportosítása értékpapír jellegű okmányok, illetve tényt jogosultságot igazoló okmányok. 

– CÍM vasúti fuvarlevél adatai, formai követelmények. 

– SZMGSZ fuvarlevél alkalmazása, adatai, formai követelmények. 
– CMR közúti fuvarlevél alkalmazása, adatai, formai követelmények. 

– Légi fuvarlevél alkalmazása, adatai, formai követelmények. 

– B/L alkalmazása, adatai formai követelmények. 
– D/O alkalmazása, adatai, formai követelmények. 

– Fuvarlevelek kitöltésének szabályai. 

– Folyami rakjegy, folyami fuvarlevél alkalmazásai, adatai, formai követelmények. 
– Kombinált fuvarozás okmányai. 

– Ajánlatok fajtái, tartalmi kellékei, értékelésének szempontjai. 

– Kalkulációk kiindulópontja (vevő, eladó oldaláról). 
– Export árkalkuláció készítés. 
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– Több beérkezett ajánlat közötti választás szempontjai. 

– Gyakorlati példa alapján a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb kiválasztása. 

– Ajánlat, megrendelés alapján a fuvar díjszámítás elemei, fuvardíjak meghatározása on-line módon kikeresett díjtételek alapján. 
– Árkockázat kivédésének lehetséges formái. 

– Árkockázat kivédése nemzetközi fizetési mód megválasztásával. 

– Árkockázat kivédése nemzetközi fuvarokmányokkal. 
– A biztosítás fix és változó elemei. 

– A szállítmánybiztosítás elemei. 

– Nemzetközi egyezmények a szállítmánybiztosításra vonatkozóan. 

 

Szállítmányozási és fuvarozási feladatok gyakorlat 
 

OKJ képzés 

14. évfolyam – I. félév 

– Fuvarozási módok sajátosságai. 

– INCOTERMS klauzulák tartalma, jellemzői, sajátosságai. 

– A fuvarozó feladatai a különböző paritásokon megkötött szerződések alapján. 
– Csak vízi fuvarozási módoknál használatos paritások. 

– Minden fuvarozási módnál alkalmazható paritások 

– Gyűjtőfuvarozás jellemzői. 
– Gyűjtőfuvarozás okmányai. 

– Árukockázati tényezők. 

– Árutovábbítási rendszerek. 

– Vasúti, közúti, légi, tengeri árufuvarozás jellemzői. 

– Tengeri kikötői szokványok. 

– Folyami árufuvarozás jellemzői. Folyami kikötői szokványok. 
– Csővezetékes árufuvarozás. 

– Veszélyes áruk fuvarozásának szabályai fuvarozási módonként. 

– Veszélyességi bárcák. 
– Az EU közlekedéspolitikai irányelvei a 2011 Fehér Könyvben meghatározottak alapján  

– Hazai közlekedéspolitikai irányelvek az egyes fuvarozási módokra. 

– Nemzetközi árutovábbítással kapcsolatos adminisztráció. 
– Fuvarozási módonként fuvarokmányok használata. 

– Árutovábbítással kapcsolatos különleges események kezelése. 

– Árutovábbítás során bekövetkezett káresemény rendezése, szükséges intézkedések, okmányok. 
– Veszélyes áru fuvarozása során bekövetkezett káresemények, mentések, okmányok. 

– Az egyes fuvarozási módok összehasonlítása, előnyök, hátrányok. 

– Fuvarozási mód megválasztásának szempontjai. 
– Fuvarozás módonkénti infrastruktúra igények. 

– Fuvarozási módonkénti fuvarozási eszközök típusai. 

– Árutovábbítási rendszerek belföldi szabályozásai. 
– Árutovábbítási rendszereket szabályozó nemzetközi egyezmények, azok tartalmi elemei. 

– Kalkulációkészítés szabályai. 

– Árképzés rugalmasságát meghatározó tényezők. 
– Fuvarozói kedvezmények, szállítmányozási jutalék. 

– Utókalkuláció célja, szerepe, jelentősége. 

– Fuvardíjfizetés formái. 
– A nemzetközi egyezményekben meghatározott díjszámítások fuvarozási módonként 

– COTIF/CÍM által szabályozott területek. 

– CMR által szabályozott területek. 
– Hagai-Visby Szabályok. 

– Hamburgi Egyezményben szabályozott területek. 
– Hagai-Visby Szabályok és a Hamburgi Egyezményben a tengeri árufuvarozásra vonatkozó szabályok összehasonlítása. 

– Varsói Egyezményben szabályozott területek. 

– Pozsonyi Egyezményben szabályozott területek. 
– Díjszámítás elvégzéséhez szükséges alapfogalmak, definíciók. 

– Nemzetközi egyezményekben meghatározott díjszámítási súly meghatározása. 

– Díjszámítási súly meghatározása a nemzetközi vasúti árufuvarozásra. 

– Díjszámítási súly meghatározása a nemzetközi közúti árufuvarozásra. 

 

OKJ képzés 

14. évfolyam – II. félév  

– Díjszámítási súly meghatározása a légi, tengeri és folyamai árufuvarozásokra. 
– Nemzetközi egyezményekben meghatározott fuvar díjszámítás.  

– Fuvarozási módonként nemzetközi díj táblázatok on-line módon történő alkalmazása, felhasználásuk a fuvardíjak kalkulációjához, 

számításához. 
– Fuvarozási módonként fuvardíj kalkuláció a nemzetközi díj táblázat díj tételei alapján. 

– Nemzetközi vasúti fuvardíj és fuvarköltség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány alapján. 

– Nemzetközi közúti fuvardíj és költség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány alapján. 
– Tengeri fuvardíj és költség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány alapján. 

– Légi fuvardíj és költség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány alapján. 

– Folyami fuvardíj és költség számítása a gyakorlatból vett esettanulmány alapján. 
– Kombinált fuvar díjszámítások. 

– Utókalkuláció célja, szerepe, jelentősége 

– Fuvarköltség fizetésének formái , a fuvarköltség fizetéséhez szükséges nemzetközi banki okmányok használata. 

– Szállítmányozáshoz és fuvarozáshoz tartozó okmányok. 

– Biztosítással kapcsolatos okmányok. 

– Különböző fizetési módok okmányai. 
– Szállítmányozói okmányok. 

– Hatósági okmányok, engedélyek. 

– Bizonyítványok, bizonylatok. 
– Szállítmányozók által kiállítható nemzetközi okmányok. 

– Szállítmányozók által kiállítható okmányok csoportosítása, értékpapír jellegű okmányok és sima tényt jogosultságot igazoló 
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okmányok, ezek használata a gyakorlatban. 

– Szállítmányozók által kiállítható nemzetközi okmányok kiállítása gyakorlati feladatok alapján. 

– Nemzetközi fuvar okmányok csoportosítása, gyakorlati alkalmazásuk.  
– CÍM vasúti fuvarlevél kiállítása gyakorlati feladat adatai alapján. 

– SZMGSZ vasúti fuvarlevél adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. 

– CMR közúti fuvarlevél adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. 
– Légi fuvarlevél adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. 

– B/L adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. 

– D/O adatainak kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. 
– Folyami rakjegy kitöltése gyakorlati feladat adatai alapján. 

– Charter Party értelmezése. 

– Biztosításokkal kapcsolatos okmányok, kiállításuk konkrét gyakorlati feladatok alapján. 
– Szállítmánybiztosítási ajánlat, biztosítási kötvény kapcsolata. 

– Szállítmánybiztosítási ajánlat formája, adatai. 

– Szállítmánybiztosítás által nem fedezett kockázatok. 
– Nemzetközi fizetési módok, azok alkalmazásánál kitöltendő nemzetközi pénzügyi okmányok, konkrét gyakorlati példa alapján 

nemzetközi pénzügyi okmányok kiállítása. 

– Deviza átutalási megbízás adatai, kiállítása. 
– Okmányos meghitelezés okmány adatai, kiállítása. 

– Bankgarancia, bankkezesség. 

– Vámkezelés elvégzéséhez szükséges vámokmányok, származási bizonyítványok adatai. 
– Egységes Vámáru Nyilatkozat használata, adatainak értelmezése. 

– FORM-A adatai, alkalmazása, kitöltése. 

– EUR-1 adatai, alkalmazása, kitöltése. 

 

Közlekedés- és gazdaságföldrajz 
 

OKJ képzés 

14. évfolyam – I. félév  

 - Európa közlekedésföldrajza. 

 - Európa közlekedési hálózatai. 

 - Főbb szállítási csomópontok Európában. 
 - Magyarország közlekedésföldrajza. 

 - Magyarország közlekedési hálózatai. 

 - Magyarország közlekedési ágainak ismerete, hálózatai, nemzetközi kapcsolódásai. 
 - Fuvarozás környezetre való hatása, környezetterhelés. 

 - Közlekedés meteorológia. 

 - Közlekedésbiztonság. 
 - Kombinált fuvarozási módok – Duna-stratégia. 

 - TEN-hálózat és hazai szakaszai. 

 - Útvonaltervezés jellemzői, sajátossága. 
 - Útvonaltervezés. 

 

OKJ képzés 

14. évfolyam – II. félév 

 - Árutovábbítási alternatívák (költség, határidő). 
 - Útvonal – optimalizálás. 

 - Szállítási tervezés, főbb alágazati útvonalak. 

 - Rakodási pontok. 
 - A közúti, a vasúti, a vízi, a légi és a vezetékes szállítás fő vonalai. 

 - Térképhasználat, térképészeti jelek. 
 - Hagyományos és elektronikus térképek használata, tájékozódás. 

 - A földi helymeghatározás lehetséges módjai. 

 - Navigációs rendszerek típusai. 
 - A GPS rendszer, fejlődése. 

 - A GPS rendszer és a fuvarozást kiszolgáló egységek informatikai rendszerének hálózata. 

 

Raktározás 
 

OKJ képzés 

14. évfolyam – I. félév 

– A raktárak fajtái, jellemzői. 
– A raktározás folyamatelemei. 

– A raktározás kockázata. 

– Áruátadás, áruátvétel jelentősége, szabályai. 
– Raktározási modell. 

– Raktározás a mikro és a makro logisztikában. 

– A mikró és a makró logisztikai rendszerben működő raktározási folyamat kapcsolata. 
– Raktározás kapcsolata a reálfolyamat többi elemeivel. 

– A raktárak típusai, jellemzői. 

– A közraktárjegy alkalmazása. 
– A raktározás folyamata, alapfolyamatok, mellékfolyamatok. 

– Az alapfolyamatok, a mozgással kapcsolatos folyamatok és a tárolás. 

– A raktárba történő beszállítással kapcsolatos feladatok. 
– A raktárból történő kitárolással kapcsolatos feladatok. 

– A tárolási módok típusai. 

– A raktárakkal szemben támasztott követelmények. 
– A raktárak működésének tárgyi és személyi feltételei. 

– Kockázatok. 

– A komissiózás meghatározása. 
– Komissiózás fajtái. 

 

OKJ képzés 
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14. évfolyam – II. félév 

– Térbeli és időbeli követelmények a komissiózásban. 

– A komissiózáshoz szükséges információk. 

– Komissiózás eszközei. 
– Komissiózás helye az ellátási láncban. 

– Komissiózás jelentősége, költséghatékonysága. 

– A mennyiségi és minőségi, valamint érték szerinti áruátvétel folyamata. 
– Árumozgatás fajtái. 

– Árumozgatás eszközei. 

– Árumozgatás kockázata. 
– Készletnyilvántartás bizonylatai. 

– Raktározási elvek, rendszerek. 

– Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése. 
– Árukiadásnál használt eszközök működése, kezelése. 

– Az áru-előkészítés, a kitárolás, az átadás, a rakodás lebonyolítása, szabályai, bizonylatai. 

– Rakománykezelés. 
– Raktári nyilvántartási rendszerek. 

– Leltározás folyamata, bizonylatai. 

– Veszélyes áruk csoportosítása. 
– A veszélyes áruk kezelésének különleges szabályai. 

– A veszélyes anyagokhoz kapcsolódó jelölések jelentősége, értelmezése. 

– Veszélyes anyagok és jelölésére alkalmazott szimbólumok és jelek. 
– Veszélyes anyagok tárolására vonatkozó különleges előírások. 

– Veszélyes hulladék kezelésének szabályai. 

– Veszélyes anyagok és hulladékok tárolásának, kezelésének lehetséges biztonságtechnikai megoldásai. 
– Veszélyes áruk dokumentumai. 

– Hatósági ellenőrzés menete. 

 

Raktározás gyakorlata 
 

OKJ képzés 

14. évfolyam – I. félév  

– Raktár irányítási programok fajtái. 

– Raktározás eszközhasználata. 

– Raktározás információs rendszerének kapcsolata a teljes logisztikai folyamat információs rendszerével. 
– Logisztikai központok formái, feladatai. 

– E-commerce 

– Komissiózási igények kezelése. 
– Komissiós tevékenység előkészítése 

– Komissiózási egységek kialakítás. 

– Komissiózás és készletnyilvántartás. 

 

OKJ képzés 

14. évfolyam – II. félév 

– Komissiózás elszámolási folyamata. 

– Anyagmozgató berendezések fajtái. 
– Mérőeszközök fajtái. 

– Mérőeszközök hitelessége, hitelesítése. 

– Balesetvédelmi előírások. 
– Tűzvédelmi előírások. 

– A raktárban elhelyezett tájékoztató és figyelmeztető feliratok tartalma. 

– Hulladékkezelési, környezetvédelmi szabályok. 
– A tárolóeszközök ellenőrzési és karbantartási feladatai, szabályai. 

 

 

Vendéglátás-szervező 

Ágazati szakképzés 9-12. 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- Munkavédelmi alapismeretek 
- Munkahelyek kialakítása (közlekedési utak, tűzmegelőzés, 

anyagmozgatás, raktározás, hulladékkezelés) 

- Munkavégzés személyi feltételei 
- Munkaeszközök biztonsága 

- Munkakörnyezeti hatások 

- Munkavédelmi jogi ismeretek 

 

Foglalkoztatás I. 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Nyelvtani rendszerezés (igeidők, ragozás, szakmai állásinterjú) 

- Nyelvtani rendszerezések (kérdésszerkesztés, jelen-, jövő-, múlt 

idejű feltételes mód használata) 

- Nyelvi készségfejlesztés 

- Munkavállalói szókincs (bemutatkozás, szakmai önéletrajz, szakmai 

kifejezések, motivációs levél) 

 

Foglalkoztatás II. 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Munkajogi alapismeretek 
- Munkaviszony létesítése 

- Álláskeresés 
- Munkanélküliség 
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Vendéglátó gazdálkodás 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- A gazdálkodás elemei 

- A gazdálkodás alapjai 
- A gazdálkodás alapegységei 

- Vendéglátás fogalma 

- A vendéglátás tárgyi feltételei 

- A vendéglátás tevékenységei 
- Vendéglátás személyi feltételei 

- Munkaügyi ismeretek 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

- A vendéglátás üzlettípusai 

- A vendéglátás üzlettípusok jellemzői 

- Vendéglátóhelyek minősítése 
- A vendéglátás üzletkörei 

- A vendéglátás munkakörei 

- Vendéglátás dolgozói 

- Munkaidő, pihenőidő, szabadság 
- Munkabér, bérpolitika 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Adózási ismeretek 
- Adó fogalma 

- Központi költségvetés 

- Adók csoportja 
- Adójellegű bevételek 

- Finanszírozás 
- Vállalkozás eszközei, forrásai, vagyonmérleg 

- Finanszírozási formák 

- Pénzforgalom 
- Likviditás 

- Bankrendszerek, üzleti terv 

 

Szakmai számítás 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

- Alapvető számítási ismeretek 
- Tömeg-, veszteségszámítás 

- Anyaghányad számítás 

- Tápanyagérték számítás 

- Statisztika alapjai, viszonyszámok 
- Árképzés 

- Árrés, Elábé 

- Haszonkulcs 
- Áfa, TA 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Bevételszámítás 

- Készletgazdálkodás 

- Elszámoltatás 

- Forgási sebességek 

- Létszámgazdálkodás 

- Bérszámfejtés 

- Bérgazdálkodás 

- Jövedelmezőségi tábla 

 

Marketing és kommunikáció a gyakorlatban 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

- A pia elemzésének módszerei 

- Eredmények gyakorlati alkalmazásának lehetőségei 

- Marketing mix meghatározása 
- 4 P fogalma 

- Marketingkommunikáció a vendéglátásban 

- Reklám (külső, belső, DM) 

- PR (külső, belső, arculati elemek) 
- Eladásösztönzés 

- Személyes eladás lehetőségei 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Viselkedéskultúra és a kommunikáció alapjai 

- Kommunikáció fogalma, modellje, elemei 
- Kommunikáció kódjai (verbális, nem verbális) 

- Szóbeli kommunikáció (köszönés, megszólítás, tárgyalási technikák) 

- Személyiség és vendégtípusok 

- Kommunikáció a vendéggel 
- Írásbeli kommunikáció (névjegykártya, üzleti levél, önéletrajz) 

- Kommunikációt segítő eszközök (telefon, e-mail) 

 

Alkalmazott számítástechnika 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Informatika a vendéglátásban 
- Éttermi számítógépes programok 

- Internethasználat 

- Honlap tervezéskezelés 

- Kimutatások, statisztikák, levelek készítése 
- Étlapok készítése 

- Menükártya készítése 

- Szórólapok, árajánlat készítése 

 

Ügyvitel 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Jelentések, szerződések, kimutatások 

- Általános ügyvitel 

- Ügyvitel elmélete és feladatai 
- Bizonylatolás fogalma, fajtái 

- Bizonylatok kiállítása és kezelése 

- Iratkezelés 

- Iratkezelés jogszabályi háttere 

- Iratok csoportosítása 
- Jegyzőkönyv készítése 

- Jegyzőkönyv felvételének folyamata 

 

Vendéglátó üzleti idegen nyelv 
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12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

- A gasztronómia nyersanyagai 

- Cukrász készítmények megnevezései 

- Ételek, italok megnevezései 
- Helyiségek és egységek megnevezései 

- Eszközök, berendezések, gépek megnevezései 

- Beszerzési folyamatok szakkifejezései 

- Termelési folyamatok szakkifejezései 

- Értékesítési folyamatok szakkifejezései 
- Üzleti levelezés kifejezései 

- Ital és ételkészítési technológiák kifejezései 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Szakmai szituációk 

- Kommunikáció a munkatársakkal 

- Etikett, protokoll alkalmazása 
- Kommunikáció a vendéggel 

 

- A vendégek fogadása 

- Ajánlás idegen nyelven 

- Rendelésfelvétel idegen nyelven 
- Panaszkezelés idegen nyelven 

 

Élelmiszer ismeret 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Általános élelmiszer ismeret 
- Élelmiszerek összetevői 

- Emésztés folyamata 

- Mikroorganizmusok tevékenysége 
- HACCP 

- Állati eredetű élelmiszerek 
- Tej és tejtermékek 

- Tojás 

- Hús és húsipari termékek 
- Halak és hidegvérű állatok 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- Növényi eredetű élelmiszerek 

- Zöldségek 

- Gyümölcsök 
- Növényi zsiradékok 

- Édesítő szerek 

- Gabonafélék 

- Malomipari, sütőipari termékek 

- Száraztészták 
- Fűszerek, ízesítők 

 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam II. félév  

- Italok 

- Alkoholos italok 

- Alkoholmentes italok 
- Kevert italok 

- Élvezeti szerek 

- Kávé  

- Tea 
- Kakaó 

- Higiénia és fogyasztóvédelem 

 

Termelés elmélete 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam  

- Üzemi ismeretek 
- A termelés helyiségei, gépei berendezési 

- A termelés technológiai folyamatai a beszerzéstől az értékesítésig 

- Konyhatechnológiai alapműveletek 

- Saláták 
- Köretek, főzelékek 

- Mártások 

- Levesek 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Sertéshúsételek 

- Marha és borjúhús ételek 
- Szárnyas ételek 

- Bárány és juh ételek 

- Vadételek 

- Kecske és egyéb húsételek 
- Halak és hidegvérű állatok ételei 

- Vegetáriánus ételek  

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév   

- Meleg előételek 

- Befejező fogások 

- Éttermi tészták 
- Gyümölcsételek 

- Fagylaltok 

- Hideg előételek 

- Összetett saláták 

- Húsból készült hidegkonyhai készítmények 
- Dísztálak 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Nemzetek konyhái 

- Reggeli ételek 

- Uzsonna ételek 
- Gyorséttermi ételek 

- Díszétkezések 

- Menü összeállítás szabályai 

- Kalkuláció készítése 
- Rendezvények szervezése 

 

Termelés gyakorlata 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Üzemi ismeretek 
- A termelés helyiségei, gépei berendezési 

- A termelés technológiai folyamatai a beszerzéstől az értékesítésig 

- Konyhatechnológiai alapműveletek a gyakorlatban 

- Saláták készítése 
- Köretek, főzelékek készítése 

- Mártások készítése 

- Levesek készítése 
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Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév   

- Sertéshúsételek készítése 
- Marha és borjúhús ételek készítése 

- Szárnyas ételek készítése 

- Bárány és juh ételek készítése 

- Vadételek készítése 
- Kecske és egyéb húsételek készítése 

- Halak és hidegvérű állatok ételei készítése 

- Vegetáriánus ételek készítése 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév  12. évfolyam  

- Meleg előételek készítése 

- Befejező fogások készítése 
- Éttermi tészták készítése 

- Gyümölcsételek készítése 

- Fagylaltok készítése 

- Hideg előételek készítése 

- Összetett saláták készítése 
- Húsból készült hidegkonyhai készítmények készítése 

- Dísztálak készítése  

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Nemzeti ételek készítése 

- Reggeli ételek készítése 
- Uzsonna ételek készítése 

- Gyorséttermi ételek készítése 

- Díszétkezések lebonyolítása 

- Menü összeállítása elkészítése 
- Kalkuláció készítése lefőzése 

- Rendezvények szervezése, lebonyolítása 

 

Értékesítés elmélete 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam  

- Értékesítés alapjai 
- Értékesítés fajtái 

- Értékesítés jellemzői 

- Gépek berendezések használata 
- Értékesítés műveletei 

- Az értékesítés etikett és protokoll szabályai 
- Vendégtípusok, bánásmód a vendéggel 

- Viselkedés a külföldi vendégekkel 

- Hazai és nemzetközi étkezési szokások 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Értékesítés higiéniája, üzleti árukezelés 
- Az áruk minőségi jellemzői 

- A választék bemutatása, minőség megóvási szabályai 

 

- Sütemények, hidegkonyhai készítmények csomagolása és tárolása 
- Hűtővitrin, pultok rendezésének szabályai 

- Értékesítés helyiségeinek higiéniája, tűzrendészeti előírásai  

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév   

- Ételismeret 

- Előételek, levesek  
- Köretek, mártások, főzelékek, saláták 

- Húsételek 

- Befejező fogások 

- Italismeret 

- Alkoholos italok 
- Alkoholmentes italok 

- Kávé, tea 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Választék összeállításának szabályai 
- Étlap, ártábla 

- Árcímke 

- Ajánlás szempontjai 

- A napi menü összeállításának szabályai 
- A díszétkezés étrendjének összeállítása 

- Ajánlat készítése 

- Étel- és italfelszolgálás rendszerei 

 

Értékesítés gyakorlata 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam  

- Értékesítés alapjai, előkészületei 

- Értékesítés fajtáinak bemutatása 

- Értékesítés jellemzői 
- Gépek berendezések használatának bemutatása 

- Értékesítés műveleteinek bemutatása 

- Az értékesítés etikett és protokoll szabályai a felszolgálásban 

- Vendégtípusok, bánásmód a vendéggel szituációs gyakorlatok 

- Hazai és nemzetközi étkezési szokások bemutatása 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Értékesítés higiéniája, üzleti árukezelés bemutatása 

- Az áruk minőségi jellemzői, áruátvétel gyakorlása 

- A választék bemutatása, minőség megóvási szabályainak bemutatása 
 

- Sütemények, hidegkonyhai készítmények csomagolása és tárolása 

- Hűtővitrin, pultok berendezése 

- Értékesítés helyiségeinek higiéniája, tűzrendészeti előírásainak 
gyakorlása 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Választék összeállítása egy étteremben 
- Étlap, ártábla készítése 

- Árcímke készítése 

- Ajánlás a vendégnek 

- A napi menü összeállításának egy hétre 
- A díszétkezés étrendjének összeállítása 

- Ajánlat készítése 

- Étel- és italfelszolgálás  

 

Vendéglátó vállalkozások 
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OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Vendéglátó vállalkozás alapítása, megszüntetése 

- Gazdálkodó szervezetek jellemzői 
- Gazdasági társaságok 

- Egyéni vállalkozás 

- Munkakörök kialakítása 
- Üzleti terv 

- Szervezési és vezetési feladatok 

- Üzletvezető munkaterületei 
- Üzlet működési rendje 

- Munkavégzés szabályai 

- Üzletvitel szervezése 
- Munkafegyelem, konfliktuskezelés 

 

Vendéglátó vállalkozás működtetése 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Minőségbiztosítás 

- Belső ellenőrzés 
- ISO 

- Munka és környezetvédelem 

- Áruforgalommal kapcsolatos feladatok 

- Nyilvántartás, elszámoltatás 
- Napi vezetői feladatok 

- Gazdasági összefüggések 

 

Vendéglátás-szervező (1/13-2/14.) 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- Munkavédelmi alapismeretek 

- Munkahelyek kialakítása (közlekedési utak, tűzmegelőzés, 
anyagmozgatás, raktározás, hulladékkezelés) 

- Munkavégzés személyi feltételei 

- Munkaeszközök biztonsága 
- Munkakörnyezeti hatások 

- Munkavédelmi jogi ismeretek 

 

Foglalkoztatás I. 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

14. évfolyam I. félév  14. évfolyam II. félév  

- Nyelvtani rendszerezés (igeidők, ragozás, szakmai állásinterjú) 
- Nyelvtani rendszerezések (kérdésszerkesztés, jelen-, jövő-, múlt 

idejű feltételes mód használata) 

- Nyelvi készségfejlesztés 

- Munkavállalói szókincs (bemutatkozás, szakmai önéletrajz, szakmai 
kifejezések, motivációs levél) 

 

Foglalkoztatás II. 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

14. évfolyam I. félév  14. évfolyam II. félév  

- Munkajogi alapismeretek 

- Munkaviszony létesítése 

- Álláskeresés 

- Munkanélküliség 

 

Vendéglátó gazdálkodás 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- A gazdálkodás elemei 
- A gazdálkodás alapjai 

- A gazdálkodás alapegységei 
- Vendéglátás fogalma 

- A vendéglátás tárgyi feltételei 

- A vendéglátás tevékenységei 
- Vendéglátás személyi feltételei 

Munkaügyi ismeretek 

- A vendéglátás üzlettípusai 
- A vendéglátás üzlettípusok jellemzői 

- Vendéglátóhelyek minősítése 
- A vendéglátás üzletkörei 

- A vendéglátás munkakörei 

- Vendéglátás dolgozói 
- Munkaidő, pihenőidő, szabadság 

- Munkabér, bérpolitika 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

14. évfolyam I. félév  14. évfolyam II. félév  

- Adózási ismeretek 

- Adó fogalma 

- Központi költségvetés 
- Adók csoportja 

- Adójellegű bevételek 

- Finanszírozás 

- Vállalkozás eszközei, forrásai, vagyonmérleg 

- Finanszírozási formák 
- Pénzforgalom 

- Likviditás 

- Bankrendszerek, üzleti terv 

 

Szakmai számítás 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév   13. évfolyam II. félév  

- Alapvető számítási ismeretek 

- Tömeg-, veszteségszámítás 

- Anyaghányad számítás 

- Tápanyagérték számítás 

- Statisztika alapjai, viszonyszámok 

- Árképzés 

- Árrés, Elábé 

- Haszonkulcs 

- Áfa, TA 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

14. évfolyam I. félév  14. évfolyam II. félév  

- Bevételszámítás 

- Készletgazdálkodás 

- Elszámoltatás 

- Létszámgazdálkodás 

- Bérszámfejtés 

- Bérgazdálkodás 
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- Forgási sebességek - Jövedelmezőségi tábla 

 

Marketing és kommunikáció a gyakorlatban 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév   13. évfolyam II. félév  

- A pia elemzésének módszerei 

- Eredmények gyakorlati alkalmazásának lehetőségei 
- Marketing mix meghatározása 

- 4 P fogalma 

- Marketingkommunikáció a vendéglátásban 

- Reklám (külső, belső, DM) 
- PR (külső, belső, arculati elemek) 

- Eladásösztönzés 

- Személyes eladás lehetőségei 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

14. évfolyam I. félév  14. évfolyam II. félév  

- Viselkedéskultúra és a kommunikáció alapjai 

- Kommunikáció fogalma, modellje, elemei 
- Kommunikáció kódjai (verbális, nem verbális) 

- Szóbeli kommunikáció (köszönés, megszólítás, tárgyalási technikák) 

- Személyiség és vendégtípusok 

- Kommunikáció a vendéggel 
- Írásbeli kommunikáció (névjegykártya, üzleti levél, önéletrajz) 

- Kommunikációt segítő eszközök (telefon, e-mail) 

 

Alkalmazott számítástechnika 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

14. évfolyam I. félév  14. évfolyam II. félév  

- Informatika a vendéglátásban 
- Éttermi számítógépes programok 

- Internethasználat 

- Honlap tervezéskezelés 

- Kimutatások, statisztikák, levelek készítése 
- Étlapok készítése 

- Menükártya készítése 

- Szórólapok, árajánlat készítése 

 

Ügyvitel 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

14. évfolyam I. félév  14. évfolyam II. félév  

- Jelentések, szerződések, kimutatások 

- Általános ügyvitel 

- Ügyvitel elmélete és feladatai 
- Bizonylatolás fogalma, fajtái 

- Bizonylatok kiállítása és kezelése 

- Iratkezelés 

- Iratkezelés jogszabályi háttere 

- Iratok csoportosítása 
- Jegyzőkönyv készítése 

- Jegyzőkönyv felvételének folyamata 

 

Vendéglátó üzleti idegen nyelv 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam II. félév  

- A gasztronómia nyersanyagai 
- Cukrász készítmények megnevezései 

- Ételek, italok megnevezései 

- Helyiségek és egységek megnevezései 
- Eszközök, berendezések, gépek megnevezései 

- Beszerzési folyamatok szakkifejezései 
- Termelési folyamatok szakkifejezései 

- Értékesítési folyamatok szakkifejezései 

- Üzleti levelezés kifejezései 
- Ital és ételkészítési technológiák kifejezései 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

14. évfolyam I. félév  14. évfolyam II. félév  

- Szakmai szituációk 
- Kommunikáció a munkatársakkal 

- Etikett, protokoll alkalmazása 
- Kommunikáció a vendéggel 

- A vendégek fogadása 
- Ajánlás idegen nyelven 

- Rendelésfelvétel idegen nyelven 
- Panaszkezelés idegen nyelven 

 

Élelmiszer ismeret 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam  II. félév  

- Általános élelmiszer ismeret 

- Élelmiszerek összetevői 
- Emésztés folyamata 

- Mikroorganizmusok tevékenysége 

- HACCP 

- Állati eredetű élelmiszerek 

- Tej és tejtermékek 
- Tojás 

- Hús és húsipari termékek 

- Halak és hidegvérű állatok 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam I. félév  

- Növényi eredetű élelmiszerek 

- Zöldségek 
- Gyümölcsök 

- Növényi zsiradékok 

- Édesítő szerek 

- Gabonafélék 

- Malomipari, sütőipari termékek 
- Száraztészták 

- Fűszerek, ízesítők 

 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam I. félév  

- Italok 

- Alkoholos italok 
- Alkoholmentes italok 

- Kevert italok 

- Élvezeti szerek 

- Kávé  
- Tea 

- Kakaó 

- Higiénia és fogyasztóvédelem 
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Termelés elmélete 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam I. félév  

- Üzemi ismeretek 

- A termelés helyiségei, gépei berendezési 

- A termelés technológiai folyamatai a beszerzéstől az értékesítésig 
- Konyhatechnológiai alapműveletek 

- Saláták 

- Köretek, főzelékek 

- Mártások 
- Levesek 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam I. félév  

- Sertéshúsételek 
- Marha és borjúhús ételek 

- Szárnyas ételek 

- Bárány és juh ételek 

- Vadételek 
- Kecske és egyéb húsételek 

- Halak és hidegvérű állatok ételei 

- Vegetáriánus ételek  

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam I. félév  

- Meleg előételek 

- Befejező fogások 
- Éttermi tészták 

- Gyümölcsételek 

- Fagylaltok 

- Hideg előételek 

- Összetett saláták 
- Húsból készült hidegkonyhai készítmények 

- Dísztálak 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

14. évfolyam I. félév  14. évfolyam II. félév  

- Nemzetek konyhái 

- Reggeli ételek 
- Uzsonna ételek 

- Gyorséttermi ételek 

- Díszétkezések 

- Menü összeállítás szabályai 
- Kalkuláció készítése 

- Rendezvények szervezése 

 

Termelés gyakorlata 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam I. félév  

- Üzemi ismeretek 
- A termelés helyiségei, gépei berendezési 

- A termelés technológiai folyamatai a beszerzéstől az értékesítésig 

- Konyhatechnológiai alapműveletek a gyakorlatban 

- Saláták készítése 
- Köretek, főzelékek készítése 

- Mártások készítése 

- Levesek készítése 

 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam I. félév  

- Sertéshúsételek készítése 
- Marha és borjúhús ételek készítése 

- Szárnyas ételek készítése 

- Bárány és juh ételek készítése 

- Vadételek készítése 
- Kecske és egyéb húsételek készítése 

- Halak és hidegvérű állatok ételei készítése 

- Vegetáriánus ételek készítése 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam I. félév  

- Meleg előételek készítése 
- Befejező fogások készítése 

- Éttermi tészták készítése 

- Gyümölcsételek készítése 
- Fagylaltok készítése 

- Hideg előételek készítése 
- Összetett saláták készítése 

- Húsból készült hidegkonyhai készítmények készítése 

- Dísztálak készítése  

 

OKJ képzés OKJ képzés 

14. évfolyam I. félév  14. évfolyam II. félév  

- Nemzeti ételek készítése 
- Reggeli ételek készítése 

- Uzsonna ételek készítése 

- Gyorséttermi ételek készítése 

- Díszétkezések lebonyolítása 
- Menü összeállítása elkészítése 

- Kalkuláció készítése lefőzése 

- Rendezvények szervezése, lebonyolítása 

 

Értékesítés elmélete 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam I. félév  

- Értékesítés alapjai 

- Értékesítés fajtái 

- Értékesítés jellemzői 
- Gépek berendezések használata 

- Értékesítés műveletei 

- Az értékesítés etikett és protokoll szabályai 

- Vendégtípusok, bánásmód a vendéggel 

- Viselkedés a külföldi vendégekkel 
- Hazai és nemzetközi étkezési szokások 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam I. félév  

- Értékesítés higiéniája, üzleti árukezelés 

- Az áruk minőségi jellemzői 

- A választék bemutatása, minőség megóvási szabályai 
 

- Sütemények, hidegkonyhai készítmények csomagolása és tárolása 

- Hűtővitrin, pultok rendezésének szabályai 

- Értékesítés helyiségeinek higiéniája, tűzrendészeti előírásai  

 

OKJ képzés OKJ képzés 
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13. évfolyam I. félév  13. évfolyam I. félév  

- Ételismeret 

- Előételek, levesek  

- Köretek, mártások, főzelékek, saláták 
- Húsételek 

- Befejező fogások 

- Italismeret 

- Alkoholos italok 

- Alkoholmentes italok 
- Kávé, tea 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

14. évfolyam I. félév  14. évfolyam II. félév  

- Választék összeállításának szabályai 

- Étlap, ártábla 

- Árcímke 
- Ajánlás szempontjai 

- A napi menü összeállításának szabályai 

- A díszétkezés étrendjének összeállítása 

- Ajánlat készítése 
- Étel- és italfelszolgálás rendszerei 

 

Értékesítés gyakorlata 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam I. félév  

- Értékesítés alapjai, előkészületei 

- Értékesítés fajtáinak bemutatása 
- Értékesítés jellemzői 

- Gépek berendezések használatának bemutatása 

- Értékesítés műveleteinek bemutatása 

- Az értékesítés etikett és protokoll szabályai a felszolgálásban 

- Vendégtípusok, bánásmód a vendéggel szituációs gyakorlatok 
- Hazai és nemzetközi étkezési szokások bemutatása 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

13. évfolyam I. félév  13. évfolyam I. félév  

- Értékesítés higiéniája, üzleti árukezelés bemutatása 
- Az áruk minőségi jellemzői, áruátvétel gyakorlása 

- A választék bemutatása, minőség megóvási szabályainak bemutatása 

 

- Sütemények, hidegkonyhai készítmények csomagolása és tárolása 
- Hűtővitrin, pultok berendezése 

- Értékesítés helyiségeinek higiéniája, tűzrendészeti előírásainak 

gyakorlása 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

14. évfolyam II. félév  14. évfolyam II. félév  

- Választék összeállítása egy étteremben 

- Étlap, ártábla készítése 
- Árcímke készítése 

- Ajánlás a vendégnek 

- A napi menü összeállításának egy hétre 

- A díszétkezés étrendjének összeállítása 
- Ajánlat készítése 

- Étel- és italfelszolgálás  

 

Vendéglátó vállalkozások 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

14. évfolyam II. félév  14. évfolyam II. félév  

- Vendéglátó vállalkozás alapítása, megszüntetése 
- Gazdálkodó szervezetek jellemzői 

- Gazdasági társaságok 

- Egyéni vállalkozás 
- Munkakörök kialakítása 

- Üzleti terv 

- Szervezési és vezetési feladatok 
- Üzletvezető munkaterületei 

- Üzlet működési rendje 

- Munkavégzés szabályai 
- Üzletvitel szervezése 

- Munkafegyelem, konfliktuskezelés 

 

Vendéglátó vállalkozás működtetése 

 

OKJ képzés OKJ képzés 

14. évfolyam II. félév  14. évfolyam II. félév  

- Minőségbiztosítás 
- Belső ellenőrzés 

- ISO 

- Munka és környezetvédelem 

- Áruforgalommal kapcsolatos feladatok 
- Nyilvántartás, elszámoltatás 

- Napi vezetői feladatok 

- Gazdasági összefüggések 

Szakács, Pincér, Cukrász 

 

Közös tantárgyak 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- Munkavédelmi alapismeretek 

- Munkahelyek kialakítása (közlekedési utak, tűzmegelőzés, 

anyagmozgatás, raktározás, hulladékkezelés) 

- Munkavégzés személyi feltételei 

- Munkaeszközök biztonsága 

- Munkakörnyezeti hatások 
- Munkavédelmi jogi ismeretek 

 

Foglalkoztatás I. 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- Nyelvtani rendszerezés (igeidők, ragozás, szakmai állásinterjú) 

- Nyelvtani rendszerezések (kérdésszerkesztés, jelen-, jövő-, múlt 
idejű feltételes mód használata) 

- Nyelvi készségfejlesztés 

- Munkavállalói szókincs (bemutatkozás, szakmai önéletrajz, szakmai 

kifejezések, motivációs levél) 

 

Foglalkoztatás II. 
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Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- Munkajogi alapismeretek 

- Munkaviszony létesítése 

- Álláskeresés 

- Munkanélküliség 

 

Vendéglátó gazdálkodás 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam I. félév  

- A gazdálkodás elemei 

- A gazdálkodás alapjai 

- A gazdálkodás alapegységei 
- Vendéglátás fogalma 

- A vendéglátás tárgyi feltételei 

- A vendéglátás tevékenységei 

- Vendéglátás személyi feltételei 
- Munkaügyi ismeretek 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- A vendéglátás üzlettípusai 
- A vendéglátás üzlettípusok jellemzői 

- Vendéglátóhelyek minősítése 

- A vendéglátás üzletkörei 

- A vendéglátás munkakörei 
- Vendéglátás dolgozói 

- Munkaidő, pihenőidő, szabadság 

- Munkabér, bérpolitika 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam I. félév  

- Adózási ismeretek 

- Adó fogalma 
- Központi költségvetés 

- Adók csoportja 

- Adójellegű bevételek 

- Finanszírozás 

- Vállalkozás eszközei, forrásai, vagyonmérleg 
- Finanszírozási formák 

- Pénzforgalom 

- Likviditás 
- Bankrendszerek, üzleti terv 

 

Szakmai számítás 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- Alapvető matematikai műveletek a gazdasági számításokban 

(százalékszámítás, egyenlet) 
- Mértékegységek kapcsolata 

- Tömeg-, veszteségszámítás 

- Táratömeg számítás 

- Anyaghányad számítás 

- Tápanyagérték számítás 
- Viszonyszámok 

- Statisztika alapjai 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

10. évfolyam I. félév -  10. évfolyam II. félév  

- Árképzés 

- Bruttó, nettó ár, Áfa 
- Árrés, Elábé, haszonkulcs 

- Költség, eredmény 

- Elábé-szint, árrés-szint 

- Költség-szint, eredmény-szint 
- Társasági adó, adózott eredmény 

- Bevétel és költség kapcsolatok 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- Bevételszámítás 

- Készletgazdálkodás 
- Elszámoltatás 

- Forgási sebességek 

- Létszámgazdálkodás 

- Bérszámfejtés 
- Bérgazdálkodás 

- Jövedelmezőségi tábla 

 

Szakmai idegen nyelv (angol, német) 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

- A gasztronómia nyersanyagai 
- Cukrász készítmények megnevezései 

- Ételek, italok megnevezései 

- Helyiségek és egységek megnevezései 
- Eszközök, berendezések, gépek megnevezései 

- Beszerzési folyamatok szakkifejezései 
- Termelési folyamatok szakkifejezései 

- Értékesítési folyamatok szakkifejezései 

- Üzleti levelezés kifejezései 
- Ital és ételkészítési technológiák kifejezései 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Szakmai szituációk 
- Kommunikáció a munkatársakkal 

- Etikett, protokoll alkalmazása 

- Kommunikáció a vendéggel 

- A vendégek fogadása 
- Ajánlás idegen nyelven 

- Rendelésfelvétel idegen nyelven 

- Panaszkezelés idegen nyelven 

 

Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam  II. félév  

- Általános élelmiszer ismeret 

- Élelmiszerek összetevői 

- Emésztés folyamata 
- Mikroorganizmusok tevékenysége 

- Élelmiszerromlás, tartósítási eljárások 

- Higiénia és fogyasztóvédelem 

- HACCP 

- Vendéglátó dolgozók személyi higiéniája 
- Vendégkönyv felépítése, használata 

- Minőségbiztosítási rendszerek 
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Élelmiszer csoportjai 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam  II. félév  

- Állati eredetű élelmiszerek 

- Tej fogalma, összetétele, felhasználása 

- Tejtermékek 
- Hús fogalma, összetétele, felhasználása 

- Húsipari termékek 

- Állati eredetű élelmiszerek 

- Tojás 

- Halak fajtái, csoportjai, felhasználásuk 
- Egyéb hidegvérű állatok 

- Húsok vendéglátó ipari felhasználásuk  

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Növényi eredetű élelmiszerek 

- Zöldségek 

- Gyümölcsök 
- Növényi zsiradékok 

- Édesítő szerek 

- Gabonafélék 

- Malomipari, sütőipari termékek 

- Száraztészták 
- Fűszerek, ízesítők 

 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- Italok 

- Alkoholos italok 

- Alkoholmentes italok 
- Kevert italok 

- Élvezeti szerek 

- Kávé  

- Tea 
- Kakaó 

 

Sz a k á c s 

 

Előkészítési és ételkészítési alapismeretek 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam  

- Üzemi ismeretek 

- A termelés helyiségei, gépei berendezési 

- A termelés technológiai folyamatai a beszerzéstől az értékesítésig 
- Konyhatechnológiai alapműveletek 

- Üzemi és személyi higiénia 

- Előkészítő műveletek 

- Elkészítési műveletek (hőkezelés, sűrítés, dúsítás, bundázás, 
ízesítés) 

- Befejező műveletek (készen tartás, tálalás, díszítés) 

 

Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam  

- Üzemi ismeretek 
- A termelés helyiségei, gépei berendezési 

- A termelés technológiai folyamatai a beszerzéstől az értékesítésig 

- Konyhatechnológiai alapműveletek a gyakorlatban 

- Üzemi és személyi higiénia 
- Előkészítő műveletek gyakorlása 

- Elkészítési műveletek (hőkezelés, sűrítés, dúsítás, bundázás, 

ízesítés) gyakorlása 
- Befejező műveletek (készen tartás, tálalás, díszítés) gyakorlása 

 

Ételkészítési alapok 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam  

- Saláták 
- Köretek, főzelékek 

- Mártások 

- Levesek 

- Sertéshúsételek 
- Marha és borjúhús ételek 

- Szárnyas ételek 

- Bárány és juh ételek 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Vadételek 

- Kecske és egyéb húsételek 
- Halak és hidegvérű állatok ételei 

- Vegetáriánus ételek 

-  Meleg előételek 

- Befejező fogások 
- Éttermi tészták 

- Gyümölcsételek 

- Fagylaltok 

 

Ételkészítési alapgyakorlat 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam  

- Saláták készítése 

- Köretek, főzelékek készítése 

- Mártások készítése 
- Levesek készítése 

- Sertéshúsételek készítése 

- Marha és borjúhús ételek készítése 

- Szárnyas ételek készítése 
- Bárány és juh ételek készítése 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Vadételek készítése 
- Kecske és egyéb húsételek készítése 

- Halak és hidegvérű állatok ételeinek készítése 

- Vegetáriánus ételek készítése 

- Meleg előételek készítése 
- Befejező fogások készítése 

- Éttermi tészták készítése 

- Gyümölcsételek készítése 
- Fagylaltok készítése 

 

Ételkészítési ismeretek 
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Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév   

- Hideg előételek 
- Összetett saláták 

- Húsból készült hidegkonyhai készítmények 

- Dísztálak 
- Nemzetek konyhái 

- Reggeli, uzsonna és gyorséttermi ételek 

- Díszétkezések 
- Menü összeállítás szabályai 

- Kalkuláció készítése 

- Rendezvények szervezése 
- Korszerű konyhatechnológiai műveletek 

- Kímélő és diabetikus étrendek 

 

Ételkészítési gyakorlat 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév   

- Hideg előételek készítése 
- Összetett saláták készítése 

- Húsból készült hidegkonyhai készítmények készítése 

- Dísztálak készítése 
- Nemzetek ételeinek készítése 

- Reggeli, uzsonna és gyorséttermi ételek készítése 

- Díszétkezések ételeinek készítése 
- Menü összeállítása, főzése 

- Kalkuláció készítése 

- Rendezvények szervezése 
- Korszerű konyhatechnológiai műveletek alkalmazása 

- Kímélő és diabetikus ételek készítése 

 

P i n c é r 

 

Felszolgálás alapjai 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam  

- Értékesítés alapjai 

- Értékesítés fajtái 
- Értékesítés jellemzői 

- Gépek berendezések használata 

- Értékesítés műveletei 
- Az értékesítés etikett és protokoll szabályai 

- Vendégtípusok, bánásmód a vendéggel 

- Viselkedés a külföldi vendégekkel 

- Hazai és nemzetközi étkezési szokások 
- Értékesítés higiéniája, üzleti árukezelés 

- Az áruk minőségi jellemzői 

- A választék bemutatása, minőség megóvási szabályai 
 

 

Felszolgálás alapjai gyakorlat 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam  

- Értékesítés alapjai 

- Értékesítés fajtái 

- Értékesítés jellemzői 

- Gépek berendezések használata 
- Értékesítés műveletei 

- Az értékesítés etikett és protokoll szabályai 

- Vendégtípusok, bánásmód a vendéggel 
 

- Viselkedés a külföldi vendégekkel 

- Hazai és nemzetközi étkezési szokások a gyakorlatban 

- Értékesítés higiéniája, üzleti árukezelés gyakorlása 

- Az áruk minőségi jellemzőinek vizsgálata 
- A választék bemutatása, minőség megóvási szabályai 

 

Felszolgálás 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Sütemények, hidegkonyhai készítmények csomagolása és tárolása 
- Hűtővitrin, pultok rendezésének szabályai 

- Értékesítés helyiségeinek higiéniája, tűzrendészeti előírásai 

- Ételismeret 
- Előételek, levesek  

- Köretek, mártások, főzelékek, saláták 

- Húsételek 
- Befejező fogások 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév   

- Italismeret 
- Alkoholos italok 

- Alkoholmentes italok 

- Kávé, tea 
- Választék összeállításának szabályai 

- Étlap, ártábla 

- Árcímke 
- Ajánlás szempontjai 

- A napi menü összeállításának szabályai 

- A díszétkezés étrendjének összeállítása 
- Ajánlat készítése 

- Étel- és italfelszolgálás rendszerei 

 

Felszolgálás gyakorlata 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Sütemények, hidegkonyhai készítmények csomagolása és tárolása 
- Hűtővitrin, pultok rendezésének szabályai 

Értékesítés helyiségeinek higiéniája, tűzrendészeti előírásai  

- Ételismeret 
- Előételek, levesek készítése, felszolgálása 

- Köretek, mártások, főzelékek, saláták készítése, felszolgálás 

- Húsételek készítése, felszolgálása 
- Befejező fogások készítése 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév  

- Italok bemutatása 
- Alkoholos italok felszolgálása 

- Alkoholmentes italok felszolgálása 

- Árcímke készítése 
- Ajánlás szempontjai, árajánlat készítése 

- A napi menü összeállítása 
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- Kávé, tea felszolgálása 

- Választék összeállítása 

- Étlap, ártábla készítése 

- A díszétkezés étrendjének összeállítása 

- Ajánlat készítése 

- Étel- és italfelszolgálás rendszerek gyakorlása 

 

C u k r á s z 

 

Cukrászat 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam  

- Általános cukrászati ismeretek 
- Cukrászat kialakulása, fejlődése 

- Cukrászat személyi feltétételei 

- Higiéniai alapkövetelmények, HACCP 
- Cukrászüzemi ismeretek 

- Cukrászüzem részei, berendezései 

- Cukrászsütemény-gyártás alapműveletei 
- Előkészítés 

- Tésztakészítés, sütés 

- Befejező, kikészítő műveletek 
- Cukrászipari félkész termékek 

- Töltelékek bevonó anyagok 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Cukrásztészták  

- Omlós, élesztős 

- Vajas, égetett 

- Felvertek, hengerelt tészták 

- Mézes tészták 

- Kikészített sütemények 

- Torták, szeletek 

- Tekercsek, minyonok 

- Desszertek, csemegék 

- Krémesek, marcipános sütemények 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév   

- Teasütemények 

- Diabetikus sütemények 

- Bonbonok fajtái 
- Tányérdesszertek 

- Hagyományos magyar termékek 

- Díszítések 

- Bevonás, burkolás, beszórás 

- Fagylaltok 
- Cukrászsütemények minősége, forgalmazása 

- Cukrászüzem munkájának szervezése 

 

Szakrajz gyakorlat 

 

Szakközépiskola Szakközépiskola 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam  

- Rajzórákon szükséges eszközök felszerelések 
- Betűírás 

- Blokkbetűk, dőlt betűk 

- Zsinórírás betűi, díszített betűk 
- Szövegelhelyezés 

- Ferde, köríves elhelyezés 

 

- Vonalvezetés 
- Egyenes irányú, körvonalvezetés 

- Torta tervezése 

- Térkitöltés, vonalvezetés 
- Színezés, színkerék 

- Díszítés gyümölccsel 

- Alkalmi tortadíszítések 

 

Cukrászat gyakorlat 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam – 1I. félév 

- Általános cukrászati ismeretek 

- Cukrászat kialakulása, fejlődése 
- Cukrászat személyi feltétételei 

- Higiéniai alapkövetelmények, HACCP 

- Cukrászüzemi ismeretek 
- Cukrászüzem részei, berendezések használata 

- Cukrászsütemény-gyártás alapműveletei 

- Előkészítési műveletek gyakorlása 
- Tésztakészítés, sütés 

- Befejező, kikészítő műveletek gyakorlása 

- Cukrászipari félkész termékek készítése 
- Töltelékek bevonó anyagok gyakorlása 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

- Cukrásztészták készítése 
- Omlós, élesztős tészta készítése 

- Vajas, égetett tészta készítése 

- Felvertek, hengerelt tészták készítése 
- Mézes tészták készítése 

- Kikészített sütemények készítése 
- Torták, szeletek készítése 

- Tekercsek, minyonok készítése 

- Desszertek, csemegék készítése 
- Krémesek, marcipános sütemények készítése 

 

Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel Szakközépiskola, OKJ képzés közismerettel 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév   

- Teasütemények készítése 
- Diabetikus sütemények készítése 

- Bonbonok készítése 

- Tányérdesszertek készítése 
- Hagyományos magyar termékek készítése 

- Díszítések 
- Bevonás, burkolás, beszórás 

- Fagylaltok készítése 

- Cukrászsütemények minősége, forgalmazása 
- Cukrászüzem munkájának szervezése 

 

Rendészet és közszolgálat ágazat 

 

Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

A magyarországi fegyveres szervek története 

A fegyveres szervek helye és szerepe a társadalomban, a működésüket 

meghatározó jogszabályok. 
A rendvédelem alapfogalmai.  

A vagyonvédelmi szervek tevékenysége és működésük feltételei. 

Alapfogalmak, jogszabályi környezet, jogi háttér.  

Társaság alapítása.  
A vagyon- és titokvédelemre vonatkozó szabályok.  
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A rendőrség feladatai. A rendőrség működése. A rendőrség szervezeti 

felépítése. Nemzeti Védelmi Szolgálat feladatai.   

A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása.  
A katasztrófavédelem feladatai.  

A büntetés-végrehajtás feladatai.  

Magyarország biztonsága és biztonsági stratégiája  
A rendőri intézkedések és eljárások alapjai.  

A katasztrófavédelmi intézkedések, eljárások alapjai.  

A büntetés-végrehajtási szervek feladatai és eljárásai. 
 

A személy- és vagyonőr általános feladatai. 

Az etikai szabályok kérdése a szakmai kamarában.  

A törvényességi felügyelet. 
A fegyveres szervekre vonatkozó munka-, baleset, tűz-

környezetvédelmi, szabályok, előírások. 

Az egészségvédelem és az elsősegélynyújtás általános és speciális 
szabályai  

A vagyonőr elsősegély nyújtási kötelezettsége. 

A rendőr intézkedési kötelezettsége.  
Büntetés-végrehajtási munkavédelmi alapismeretek.  

 

Fegyveres szervek és vagyonvédelem II. 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

Adat- és titokvédelemre vonatkozó előírások, titoktartási szabályok, a 

fogvatartottak adatainak kezelése. 
Az ügykezeléssel kapcsolatos fontosabb fogalmak. 

Iratok védelmével kapcsolatos szabályok. 

Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálatára vonatkozó 
rendelkezések. 

A szolgálati viszony tartalma.  

Beosztási, rendfokozati előmeneteli rendszer. 

A fegyveres szerv tagját megillető jogosultságok és elvárások. 

A szolgálat ellátására vonatkozó általános rendelkezések. 

Szolgálaton kívüli magatartási szabályok  
Rendőri Hivatás Etikai Kódexe, a Büntetés- végrehajtási szervezet 

Etikai Kódexe. A hierarchia jelentősége és szerepe a fegyveres 

szerveknél. 
A rendőr magatartására vonatkozó általános szabályok.  

Parancs, utasítás fogalma, végrehajtásának rendje.  

Alapvető alaki előírások: megjelenés, öltözködés, ápoltság.  
Az egyenruha viselésének szabályai.  

A szolgálatokra való felkészülés, a szolgálat átadására, átvételére és 

teljesítésére vonatkozó szabályok, szolgálati okmányok.  
A szolgálat ellátása során alkalmazható ellenőrző, átvizsgáló 

eszközök, azok jogszerű alkalmazása. 

Az őr-, járőr-, bolti őr-, recepciós szolgálat alapelvei, végrehajtásának 
rendje és szabályai.  

A terület (szállítmány) biztonságának elemeit befolyásoló tényezők. 

A védelmi rendszer elemei. 
Az elektronikai védelem, fogalma, elemei.  

A mechanikai védelmi rendszerek. 

A mechanikus védelem lehetőségei és feltételei.  
Az objektumvédelem alapjai és fogalma.  

Az objektumok csoportosítása, a komplex védelem.  

A rendezvénybiztosítás fogalma, helye, szerepe a vagyonvédelemben. 
A rendezvények fajtái és csoportosítása.  

Tűzoltó és tűzmegelőzési alapismeretek 

Égéselmélet és oltóanyag alapismeret. 
Az égés és a tűz általános jellemzése, fogalma, kialakulása, terjedése, 

osztályozása. 

A tűz kísérő jelenségei, paraméterei zónái, veszélyei. 
A láng jellemzése, szerkezete, tulajdonságai. 

A gázcsere fogalma, kialakulása, lefolyása. 

A különböző halmazállapotú anyagok égésének sajátosságai, 

jellemzése. 

Az égés megszűntetésének módjai. 

Tűzoltóanyagok jellemzése, csoportosítása, felhasználási lehetőségei. 
A tűzoltó vízsugár képzése, formái és ezek jellemzése.  

Tűzoltási és műszaki mentési alapismeretek.  

Az ember, állat, tárgymentések jellemzése, sajátosságai. 
Tűzoltási és műszaki mentési tevékenység vezetése.  

A tűzmegelőzés helye, szerepe. 

Személyek biztonságát szolgáló szabályok rendszere. 
A tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályok. 

Büntetés-végrehajtási nevelési alapismeretek 

A büntetés-végrehajtási nevelés pedagógiai hagyományai. 
A büntetés-végrehajtási nevelés történeti-ideológiai változásai. 

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, célja.  

A büntetés- végrehajtási nevelés fogalma, története. 
A börtön sajátos környezete, a börtön személyzete, a fogvatartotti 

hierarchia, informális háló.  

A nevelés jogszabályi háttere,- eszközei, ösztönzés, fegyelmezés-
jutalmazás.  

Eltérő nevelési igényű csoportok (HSR körlet, KBK, fiatalkorúak, 

nők, első bűntényesek). 
A reintegrációs programok, resztoratív elemek. 

 

Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév   

Közlekedésrendészeti ismeretek 
A közlekedés fogalma szűkebb és tágabb értelemben. 

A közlekedés ágazatai, valamint a közúti közlekedésben résztvevők 

jogai és kötelességei. 

Alapvető közúti közlekedési fogalmak, jogszabályi előírások. 

A KRESZ hatálya, a bizalmi elv lényege. 

Az úttal, a járművekkel kapcsolatos fogalmak, jogszabályi előírások. 
A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések. 

A közúti közlekedésben való részvétel személyi feltételei, a 

járművezetők legfőbb kötelességei. 
A járművezetés személyi feltételei. 

Kerékpárosra vonatkozó szabályok, közúti jelzőtáblákra vonatkozó 

közös rendelkezések. 
Útvonaltípust jelző és az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák. 

Utasítást adó és a járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák. 

Veszélyt jelző és tájékoztatást adó jelzőtáblák. 
Útburkolati jelek és egyéb közúti jelzések. 

Egyes közúti jelzésekre vonatkozó külön rendelkezések. 

A gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó rendelkezések. 
Elsőbbség az útkereszteződésben.  

A közúti közlekedési forgalom irányítása rendőri karjelzésekkel. 

Megkülönböztető és a figyelmeztető jelzéseket használó gépjárművek. 

Polgári védelmi és iparbiztonsági; tűzvédelmi és katasztrófavédelmi 

hatósági alapismeretek 

Katasztrófák elleni védekezés alapjai. 
A katasztrófavédelem hazai jogszabályi alapjai. 

A nemzeti védekezés időszakai és rendszere. 

A katasztrófák csoportosítása, jellemzői. 
Magyarország jellemző katasztrófaveszélyeztetettsége. 

Katasztrófavédelmi tervezés alapjai, a katasztrófavédelmi 

Személy-és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- és 
kiléptetésének szabályai 

Személy be- és kiléptetés általános feladatai. 

Elektronikai beléptető rendszerek. 

A személyforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve 

szabálysértés észlelése esetén. 

A személyforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése 
esetén. Gépjárművek be- és kiléptetésének rendje és szabályai.  

Be- és kiléptetés általános feladatai. 

A szállítmány ellenőrzésének szabályai. 
A gépjármű ellenőrzésének szabályai.  

Intézkedés tiltott anyagokkal rakott jármű beléptetése esetén.  

Bűncselekmények megelőzése. 
Az áruforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve 

szabálysértés észlelése esetén.  

Az áruforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén. 
Személy-és vagyonvédelmi ismeretek: recepciós és bolti szolgálat 

ellátásának szabályai 

Recepciós szolgálat ellátásának szabályai. 
Be- és kiléptetés általános feladatai.  

Ruházat, csomagellenőrzés szabályai. 

A kulcsok kezelésének rendje, a telefonközpontos feladatai.  

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

Az objektum kiürítésének rendje. 

A recepciós tevékenysége rendellenesség észlelése esetén. 
A recepciós tevékenysége, szabálysértés, illetve bűncselekmény 

észlelése esetén. Bolti őrszolgálat ellátásának szabályai. 

A dolgozók be- és kiléptetésének általános feladatai, szabályai. 
A bolti őr viselkedésének alapvető szabályai.  

Csomagátvizsgálás szabályai, be, illetve a kiszállítást végző 
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együttműködés alapelvei. 

Polgári védelmi alapismeretek. 

Polgári védelemi feladatok, köteles és önkéntes polgári védelmi 
szervezetek. Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, 

alkalmazása, mozgósítása. 

Lakosságvédelmi feladatok, lakosság riasztása, értesítés, tájékoztatás 
és felkészítés. 

Helyreállítási és újjáépítési ismeretek. 

Iparbiztonsági alapismeretek, az iparbiztonsági hatósági eljárások 
fajtái, hatásköri és illetékességi szabályai. 

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok rendszere. 

Biztonsági elemzés, biztonsági jelentés. 
Súlyos káresemény elhárítási terv.  

Lakossági tájékoztatás. 

Veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi szállításának alapvető 
szabályai. 

A tűzmegelőzési és hatósági alapismeretek. 

Tűzvédelmi hatósági feladatok alapjai. 
A katasztrófavédelem hatósági feladatai, kiemelten a tűzvédelmi 

hatósági feladatok.  

gépjárművek ellenőrzése. 

A bolt kiürítésének rendje. 

Intézkedések a vásárlási szabályokat megsértő vásárlókkal szemben. 
A bolti őr tevékenysége szabálysértés. illetve bűncselekmény 

észlelése esetén. 

 

Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév   12. évfolyam II. félév  

A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök  
A fegyveres szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és 

vagyonőri támadáselhárító eszközhasználat elhatárolása. 

Rendőri ismeretek:  
A kényszerítő eszközök alkalmazásának közös szabályai. 

A kényszerítő eszközök csoportosítása. 

Testi kényszer. 
Bilincs. 

Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap, 

illetőleg más eszköz alkalmazása. 
A szolgálati kutya alkalmazása. 

Útzár, megállásra kényszerítés. 

Lőfegyverhasználat szabályai. 
Csapaterő, tömegoszlatás. 

A büntetés- végrehajtásnál rendszeresített kényszerítőeszközök, 

alkalmazásuk eltérő szabályai. 
Személy- és vagyonőri ismeretek: 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma 

alapjainak elhatárolása. 
A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának 

szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 
A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 
A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 Határrendészeti ismeretek 
A Határőrség történetének rövid áttekintése. 

A határrendészeti szolgálati ág fejlődése, helye, szerepe, 

feladatrendszere a Rendőrség szervezeti felépítésében. 
A határrendészeti feladatok változásai az Európai Uniós csatlakozás 

és a Schengeni taggá válás következtében. 

Az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak.  

A határrendészeti feladatokat meghatározó főbb jogi szabályzók. 

A határrendészeti szolgálati ág felépítése. 

A határrendészeti kirendeltség fogalma, felépítése, feladatai. 
A határforgalom-ellenőrzés és a határőrizet meghatározása.  

A határbiztonsági rendszer felépítése.  

A határellenőrzéssel, határrend fenntartásával, a mélységi 
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásának rendje, az 

idegenrendészeti intézkedések és eljárások. 

A kiegyenlítő intézkedések bevezetésének gyakorlati megvalósulása, 
akciók végrehajtásának rendje, a mélységi ellenőrzés technikai 

eszközei. 

Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: szállítmányok kísérése és a 
járőrszolgálat ellátásának szabályai 

A különböző szállítmányok kísérése (veszélyes, vasúti, közúti, vízi- 

és légi). 
A szállítmánykísérő őr feladatai, felszerelése. 

A pénz- és értékszállítás, mint vagyonvédelmi tevékenység, 

jelentősége és fontossága. 
A pénz- és értékszállítás gyalogosan, közterületen, 

tömegközlekedési eszközön. A pénz- és értékszállítás gépkocsival. 

A szállításra vonatkozó szabályok, tilalmak. 
Eljárás rendőri közúti ellenőrzéskor. Eljárás baleset esetén. Eljárás 

műszaki hiba esetén. Eljárás saját baleset esetén. Eljárás gyanús 

követés esetén. 
Az értékszállítás befejezését követő feladatok. Különbségek a pénz- 

 
A járőrszolgálat ellátásának szabályai, járőr általános feladatai. 

A járőrszolgálat felszerelése. 

A járőr útvonal és időterve. 
Járőrözési módok. 

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

A járőr intézkedése behatolásra utaló jelek észlelésekor, 
tevékenysége rendellenesség észlelése esetén. A járőr tevékenysége 

szabálysértés észlelése esetén. 

A járőr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén.  
A készenléti (kivonuló) járőrszolgálat. 

Készenléti járőr általános feladatai, felszerelése, útvonala és 

kivonulási útvonaltervei. 
Kapcsolattartás a diszpécserrel. 

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

A készenléti járőr intézkedése behatolásra utaló jelek észlelésekor, 
rendellenesség észlelése esetén. 

A készenléti járőr tevékenysége szabálysértés, bűncselekmény 

észlelése esetén. Speciális őrzés védelem.  
Lopások, zsebtolvajlások megelőzése, bizonyítása, és az ezekkel 

kapcsolatos intézkedések. 

A rendkívüli események bekövetkezése esetén teendő intézkedések.  
Intézkedési kötelezettségek szabálysértés, bűncselekmény észlelése 

esetén.  

A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogása, kísérése 
és a hatóságnak történő átadása. 

Katasztrófavédelmi műszaki alapismeretek 
A katasztrófavédelem eszközei, felszerelései 

A katasztrófavédelmi felszerelések rendszerezése, csoportosítása.  

A szakszerű, gazdaságos és biztonságos üzemeltetésű 
katasztrófavédelmi eszközök műszaki jellemzői. 

A tűzoltó szakfelszerelések csoportosítása.  

A tűzoltó fecskendők szívó- és nyomóoldali felszereléseinek 

műszaki jellemzői, használatuk lehetőségei. 

A habképzés kiegészítő felszerelései. 

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak. A tűzoltó 
készülékek típusai, fő részeik és működésük. 

Egyéb felszerelések általános jellemzése. 

Katasztrófavédelem védőeszközei.  
A védőeszközök fogalma és csoportosítása. 

A légzésvédő eszközök feladata és csoportosítása. 

A tűzoltóságnál használatos légzőkészülékek főbb szerkezeti részei 
és működésük. A hővédő-ruhák és vegyi anyagok ellen védő ruhák 

fajtái, jellemzésük és használatukra vonatkozó előírások. 

A tűzoltási és műszaki mentési feladatoknál használatos egyéb 
védőeszközök fajtái, jellemzésük és a használatukra vonatkozó 

előírások.  
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és értékszállítás, valamint a veszélyes szállítmányok őrzése terén. 

A veszélyes szállítmányőrzés fogalma és területei. 

 

Speciális gyakorlat I. 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév 9. évfolyam II. félév 

Általános erősítő jellegű gimnasztika  
Aerob gyakorlatok végrehajtása a rövid-, a közép- és a 

hosszútávfutások nagy ismétlésszámban.  

Az önvédelemi-közelharc pszichológiája 
Az emberi test sérülékeny és érzékeny pontjai.  

Védekezés, támadás, fizikai törvényszerűségek ismeretének 

jelentősége az önvédelemben. 
Állandó gyakorlatok. futás, esések és dobástechnikák, egyenes 

irányú ütés fejre és védése, egyenes irányú döfés és védése.  

Ütések, rúgások és azok védése, hárítása. 

Fegyvertechnikai és lövészet 
Légfegyverek  

Célzás csapott célgömbbel. 

A pontos találat eléréshez alkalmazható módszerek.  
Az irányzék beállítás 

A lőgyakorlaton elhangzó jellemző vezényszavak és utasítások. 

felismerése 
A fegyver ellenőrzése a gyakorlat befejezése után. 

 

 

Speciális gyakorlat II. 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév 10. évfolyam II. félév 

A fizikai erőnlét 

Alakzatok.  

A „Vigyázz” állás bemutatása,  
Az „Oszolj!” vezényszóra történő kötelezőmozdulatok bemutatása, 

gyakoroltatása. 

A fordulatokat álló helyben, két ütemben.  
A tiszteletadás formáinak bemutatása  

Helységbe való belépés, onnan való távozás. 

A parancs, utasítás megfelelő végrehajtása, távbeszélőn adott 
utasítás végrehajtása 

Szolgálati út betartására vonatkozó szabályok. 

A szolgálati fellépés helyes alkalmazása.  
Rendőrséghez tartozás igazolása.  

Felvilágosítás adás és kérés szabályai. 

Esés- és dobásgyakorlatok.  
Bot támadás és védése. 

Önvédelem: hajfogás, nyakfogás, csuklófogás. 

Ütések: egyenes ütések; köríves ütések. 

Védések: fej, test, altest védése. 

Rúgások: rúgások térddel, térdre, lábszárra, gyomorra; egyenes ütés 

védése. 
 

Gyakorlatok: futás, lazítás, nyújtás; gurulások, esések, alap ütések 

és alap rúgások. 

A tanult esések és dobások gyakorlása, elmélyítése  
A tanult bot támadás-védések gyakorlása, elmélyítése. 

A tanult önvédelmi fogások gyakorlása, elmélyítése.  

Ütések, védések, rúgások tanult fogásainak gyakorlása, elmélyítése.  
A kiskaliberű tűzfegyverek fajtái, működésük. 

Az egylövetű kispuska fő részei, jellemző műszaki adatai, 

működése. 
Az ismétlő rendszerű kispuska fő részei, jellemző műszaki adatai, 

működése. 

A félautomata rendszerű kiskaliberű tűzfegyverek fő részei, 
jellemző műszaki adatai, működésük. 

Lövészeti alapismeretek. 

A lövés leadása; a pontos lövés leadását meghatározó feltételek, 
befolyásoló szubjektív és objektív tényezők. 

A célzás, az irányzó berendezések, a célzás elemei. 

Tüzelési alapismeretek.  

A lőgyakorlat alaki követelményei, vezényszavak.  

 

Speciális gyakorlat III. 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév 11. évfolyam II. félév 

Fekvőtámaszban végrehajtott karhajlítás-nyújtás.  

Felülés, fekve nyomás.  
Testi kényszer alapjai  

Az optimális távolság megállapítása.  
Az intézkedés alá vont személy fizikai felépítésének, állapotának és 

pszichikai állapotának felmérése. 

Az alkohol, kábítószer és valamilyen pszichotrop anyag hatása alatt 
álló személlyel szembeni intézkedés veszélyei és következményei. 

Egyéb, testi kényszer alkalmazása során említést érdemlő tényező 

eszközös és eszköz nélküli támadás esetén. 
Kommunikáció az intézkedés alá vont személlyel. 

 

A személy- és vagyonőr jogszabályokban meghatározott 

jogosultságainak szituációban  
A közterületnek nem minősülő létesítmények őrzése során a 

területre belépő vagy az ott tartózkodó személlyel szembeni 
intézkedések (személyazonosság, belépés célja, jogosultság, stb.). 

A területre belépő vagy onnan kilépő személlyel szembeni 

intézkedések (csomag, menet-, szállítási okmány, járművek és 
szállítmányok ellenőrzése) 

A jogsértő személlyel szembeni intézkedés. 

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök ellenőrzése, 
tilalmuk. 

A meghatározott jogosultságok gyakorlása során az adott cél 

elérésére alkalmas eszközök közül a személyi szabadság, illetve a 
személyi jogok legkisebb korlátozásával járó eszközök helyes 

megválasztása. 

Az ügyfél tájékoztatása az intézkedés indokáról, a felhatalmazásról 
és az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról 

 

Speciális gyakorlat IV. 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév 12. évfolyam II. félév 

Gyakorlatok:  

2000 méteres futás. 
Hajlított karú függés. 

 Helyből távolugrás. 

2000 méteres síkfutás. 
A testi kényszer alaptechnikái.  

Alapfogások: csukló feszítése kifelé, csukló feszítése befelé (nyújtott 

karú), csukló feszítése (oldal irányú letöréssel), könyök feszítése 
befelé, könyök feszítése kifelé, könyök feszítése (nyújtott karú), váll 

ízület feszítése. 

Elvezető fogások: nyújtott karú elvezető fogás, nyújtott karú elvezető 

Személy- és vagyonőri intézkedések 

Rendezvénybiztosítási feladatok  
A sportrendezvényről eltávolítandó személy visszatartása, 

amennyiben a személyazonosságát felhívásra nem igazolja. 

Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személy 
felszólítása a cselekmény abbahagyására, a cselekmény 

folytatásának megakadályozása, az elkövető elfogása, és a 

birtokában lévő, bűncselekményből vagy szabálysértésből származó 
vagy annak elkövetéséhez használt dolog, illetve támadásra 

alkalmas eszköz elvétele. 

Az elfogott személy és a személytől elvett dolog jogosult nyomozó 
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fogás felső alkar kulccsal, mellső karbölcső, hátsó karbölcső, 

keresztkulcsos elvezető fogás. Az aktív és a passzív ellenállás 

megtörése: védekezések alkalmazásából végrehajtható elvezető 
fogások, vitális pontok és egyéb gyengítések alkalmazása. 

Alapfogásokból történő szabadulások: azonos oldali kézzel történő 

csuklófogásból történő szabadulás, ellentétes oldali kézzel történő 
csuklófogásból történő szabadulás, ruhafogásból történő szabadulás. 

hatóságnak történő átadása, illetve e szervet értesítése. 

Az arányos mérvű kényszerítő testi erő alkalmazásának gyakorlása. 

Tájékoztatás adása az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a 
felhatalmazásról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról. 

 

Társadalom és kommunikáció I. 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

9. évfolyam I. félév  9. évfolyam II. félév  

A kommunikáció folyamata, jellemzői.  

A mindennapi kommunikáció és a fegyveres szervek 
kommunikációjának hasonlóságai és különbözőségei. 

A testbeszéd helye és szerepe a kommunikációban.  

A kommunikációs zajok. 
A hiteles kommunikáció jellemzői. 

A Szociálpszichológia fogalma, tárgya, területei.  

Az előítélet. 
Egyén és csoport viszonya.  

Pozitív és negatív attitűd. 

 

 

A magatartás fogalma, a legtipikusabb magatartásformák. 

Az antiszociális magatartásformák. 
A deviancia fogalma, deviáns jelenségek.   

A szocializáció folyamata, szociális szerepek, a szereptanulás. 

Az érett személyiség jellemzői.  
Az önismeret fogalma, összetevői.  

A reális önkép és a hiányos vagy fals önismeret  

Önbizalom.  
Az reális önismeret jelentősége és szerepe a fegyveres szervek 

munkájában. 

 

Társadalom és kommunikáció II.  

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

A szociológia fogalma, tárgya; a társadalmi sokféleség. 

A társadalom és az egyén viszonyai. 
Társadalmi csoportok, konfliktusok, erőszak.  

Változás és állandóság a társadalomban (pl. globalizáció, migráció).  

A városok és falvak jellemzői. 
A kisebbségek helyzete Magyarországon. 

A fegyveres szervek feladatai a társadalmi problémák kezelésében.  

A pszichológia fogalma, lelki jelenségek. 
A központi idegrendszerre, így a lelki jelenségekre is ható, azt 

károsító anyagok (dohány, alkohol, drog). 

A pszichológia feladata. 

 

 

Pszichológiai kutatási területek.  

A tömegkommunikáció és a médiumok hatása a személyiség 
fejlődésére.  

Egyetemes, társadalmi értékrend és változásai a történelemi fejlődés 

során.  
A személyiség fogalma, jellemzői. 

A személyiség kialakulása, fejlődését meghatározó tényezők. 

Személyiségtípusok. 
A fegyveres szervek tagjaival szemben támasztott magatartási és 

viselkedési elvárások. 

Az agresszív magatartás jellemzői, az indokolatlan agresszivitás. 

Az asszertív magatartás jellemzői  

A fegyveres szervek intézkedéseikor felmerülő tipikus helyzetek, 

személyes reakciók, ezek elemzése. 

 

Társadalom és kommunikáció gyakorlat  

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

Kapcsolatteremtő és bizalomjátékok. 

Kapcsolatfelvétel, üzenetváltás. 

A magán (személyes hangú) és hivatalos nyelvi kommunikáció 
jellemzői. 

A hivatalos szóbeli kommunikáció fejlesztése: nyilvános A hivatásos 
szöveg jellemzőinek megfigyeltetése különböző rendészeti tárgyú 

dokumentumokban, újságcikkekben (szövegelemzés). 

A hivatalos szövegjellemző fordulatainak felhasználásával adott 
témáról személyes hangú, illetve hivatalos szöveg alkotása, a 

különbségek megfigyelése. Szakszó-tár, szövegépítés. 

A metakommunikáció jeleinek értelmezése. 
A test mint kommunikációs eszköz, testbeszéd gyakorlatok. 

Térhasználat fejlesztése, a helyes térköz megválasztása.  

Különböző élethelyzetek-szerepek megjelenítése gesztus, mimika, 
testtartás segítségével, felismerésük.  

 

Személyiségünk sajátosságai, működési mechanizmusai. 

Önismeret és énkép- a társadalom, a környezet elvárásai és a saját 

célok összhangja.  
Élethelyzetek, reakciók, a tudatos életvezetés képessége - reális 

jövőkép. 
Az önismeret – önértékelés – önbecsülés. 

A siker, az elismerés és a kudarc megélése. 

Az extrovertált és introvertált személyiség jellemzői.  
A csoport és egyén kapcsolatának nyitottabbá tétele, egymás 

elfogadásának erősítése játékos formában, az egészséges 

versenyszellem erősítése (activity, tabu, stb.).  
Figyelemösszpontosítást fejlesztő gyakorlatok, a gyors reakció, a 

rögtönzés. Disputa: vita szervezése.  

A kapcsolatok mélyítése: a figyelmes hallgatás, a segítő beszélgetés. 
Az empátia és a türelem fejlesztése. 

A személyészlelés, a személyészlelési ítéletek pontosságának 

fejlesztése.  
Az antiszociális magatartás észlelése. 

 

Jogi és közigazgatási ismeretek I.  

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

10. évfolyam I. félév  10. évfolyam II. félév  

Normák, értékek, erkölcsi szabályok, társadalmi szabályok, mint az 

emberi együttélés alapjai. 
A jog kialakulása, szerkezete.  

A jogi norma fogalma, jellemzői. 

A jogkövetkezmény fajtái: joghatás, szankció.  
A jogalkotás jellemzői, fajtái, szervei, szakaszai, folyamata.  

A jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök. 

A jogszabályok érvényessége és hatálya.  
A jogalkalmazás fogalma, szakaszai, fajtái.  

Az állam fogalma, kialakulása, rendeltetése.  

Az alkotmányjog alapfogalmai.  

A polgárjog fogalma.  

A polgári jog alapelvei.  
A személy fogalma.  

Jogképesség, cselekvőképesség fogalma, az ember 

cselekvőképessége.  
A személyhez fűződő jogok sérelmének esetei.  

A személyhez fűződő jogok védelmének polgári jogi eszközei.  

A szerződés fogalma.  
A tulajdonjog alanya, tárgya és tartalma.  

A birtok, a birtok fajtái.  

A felelős őrzés.  
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Az alkotmányosság fogalma és követelményei.  

Magyarország Alaptörvényének célja, szerkezete, alapelvei.  

Az emberi jogok érvényesülésének sajátosságai a fegyveres szervek 
munkájában. A nemzetközi jog fogalma, alapelvei, szerepe.  

A diplomáciai mentesség fogalma,a diplomáciai és személyes 

mentességet élvező személyekre vonatkozó nemzetközi jogi 
rendelkezések.  

Magyarország és az Európai Unió.  

A humanitárius jog alapvető rendelkezései. 

A büntetőjog jogforrásai.  

A Büntető Törvénykönyv (Btk.) szerkezete.  

A Btk. időbeli, területi és személyi hatálya.  
A bűncselekmény fogalma, súly szerinti felosztása.  

A bűncselekmény elkövetői, megvalósulási szakaszai.  

Általános törvényi tényállás szerkezete, elemei.  
Büntethetőségi akadályok rendszere.  

A katonákra vonatkozó rendelkezések. 

A kriminalisztika fogalma, tárgya, felosztása.  
A krimináltechnika fogalma, rendszere.  

A büntetőeljárási cselekményekkel kapcsolatos krimináltaktikai 

ajánlások és módszerek 

 

Jogi és közigazgatási ismeretek II.  

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév  11. évfolyam II. félév   

Emberölés.  

Erős felindulásban elkövetett emberölés.  

Testi sértés.  
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés.  

Segítségnyújtás elmulasztása.  

Kényszerítés, személyi szabadság megsértése.  

Magánlaksértés.  

Magántitok megsértése.  

Rágalmazás.  
Becsületsértés.  

Közúti baleset okozása.  

Járművezetés ittas vagy bódult állapotban.  
Cserbenhagyás.  

Bántalmazás hivatalos eljárásban.  

Kényszervallatás.  
Hamis vád.  

Hatóság félrevezetése.  

Hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás.  
Bűnpártolás.  

Vesztegetés.  

Közveszély-okozás.  
Közérdekű üzem működésének megzavarása.  

Terrorcselekmény.  

Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbanószerrel.  
Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel.  

Állatkínzás.  

Közveszéllyel fenyegetés.  
Garázdaság.  

Önbíráskodás.  

Közokirat-hamisítás. 
Visszaélés kábítószerrel.  

Lopás.  

Sikkasztás.  
Csalás.  

Rablás.  
Kifosztás.  

Zsarolás.  

Rongálás.  
Jogtalan elsajátítás. 

Orgazdaság.  

Jármű önkényes elvétele. 

 

  

A szabálysértési jog fogalma, forrásai.  

A szabálysértések csoportosítása.  

A szabálysértés elkövetői.  
A szabálysértésért való felelősség, a szabálysértési felelősséget 

kizáró, megszüntető okok.  

A fiatalkorú fogalma, eljárásjogi helyzete.  

A katona fogalma, a katonákra vonatkozó rendelkezések.  

A szabálysértési ügyekben eljáró hatóságok és az eljárásban részt 

vevő személyek.  
A szabálysértési eljárás megindítása, felfüggesztése, megszüntetése.  

A szabálysértési eljárás szakaszai, az eljárás általános szabályai.  

Kényszerintézkedések a szabálysértési eljárásban.  
A szabálysértési hatóság előtti eljárás.  

A bíróság előtti eljárás.  

Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban.  
Helyszínbírságra vonatkozó általános szabályok.  

A helyszínbírság kiszabására jogosultak köre.  

A helyszínbírságolás alkalmazásának feltételei, kizáró okok.  
A helyszíni bírság összege.  

Készpénz-átutalási megbízás alkalmazása, tartalma.  

A helyszínbírságolás gyakorlati végrehajtása.  
Szabálysértések.  

Rendzavarás.  

Garázdaság.  
Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése.  

Veszélyes fenyegetés.  

A tulajdon elleni szabálysértés.  
Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel 

kapcsolatos szabálysértés.  

Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés.  
Koldulás.  

Csendháborítás.  

Köztisztasági szabálysértés.  
Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával.  

Kábítószer-rendészeti szabálysértés.  
Szeszesital-árusítás, - kiszolgálás,- és fogyasztás tilalmának 

megszegése.  

A kitiltás, illetve az eltiltás szabályainak megszegése.  
Tiltott fürdés.  

Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek 

megszegése.  

Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés.  

Ittas vezetés.  

Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése.  
A közúti közlekedés rendjének megzavarása.  

Engedély nélküli vezetés.  

Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés.  
Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése.  

Áru hamis megjelölése. 

 

Jogi és közigazgatási ismeretek III.  

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév   12. évfolyam II. félév  

A büntetőeljárás jog fogalma, célja, jogforrásai, hatálya, szerkezete.  
A büntetőeljárás alapelvei és alapvető rendelkezései.  

A büntető ügyekben eljáró hatóságok feladatai, hatásköre és 

illetékessége.  

A büntetőeljárásban résztvevő személyek.  

A bizonyítási eszközök.  

A büntetőeljárás menete. A szabadságvesztés-büntetés 
végrehajtásának a célja.  

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának a rendje (fegyház, 

börtön, fogház), elzárás és sajátosságai.  
A büntetés-végrehajtási intézetek alapvető feladatai.  

Az elkülönítés szabályai. 

Közigazgatás felépítése és működése.  
Az igazgatás és a közigazgatás fogalma.  

A közigazgatás feladata, funkciói.  

A közigazgatás tevékenységi fajtái.  

A közigazgatás szervezetrendszere és sajátosságai.  

A központi államigazgatási szervek szervezete és működése.  

A Kormány szerepe, szervezet, működése.  
A minisztérium feladata és szervezete.  

Az államigazgatás területi, helyi szerveinek szervezete és működése.  

Az államigazgatási szervek feladat- és hatáskörére vonatkozó főbb 
szabályok.  

Az önkormányzatiság lényege.  
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A fogvatartottak (elítéltek és előzetesen letartóztatottak) jogai és 

kötelességei.  

Az elítéltek élelmezési, ruházati, anyagi, egészségügyi ellátásának 
főbb szabályai.  

Az elítéltek befogadása, szabadítása.  

Az elkülönítés szabályai. 
  

 

Az önkormányzatok szervezetének és működésének főbb szabályai.  

A közigazgatás személyzeti rendszere. 

A közszolgálat jellemzői. 
A közigazgatási jogviszony.  

Az ügykezelőkre vonatkozó szabályok és rendelkezések. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény személyi, területi és időbeli hatálya.  

A hatósági jogalkalmazás fogalma. 

A hatósági cselekmények fontosabb típusai. 
A hatósági ügy és az ügyfél fogalma.  

Az eljáró hatóságok köre.  

A közigazgatási eljárás szakaszai, azok célja és rendeltetése.  
Az elsőfokú eljárás szabályai.  

A fellebbezésre vonatkozó főbb szabályok.  

A közigazgatási végrehajtás rendeltetése. 

 

Idegen nyelv I. (angol, német) 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév 11. évfolyam II. félév 

Okmányokkal kapcsolatos szókincs ismerete 

Legfontosabb okmányok megnevezései (személyi igazolvány, 

lakcímkártya, útlevél, vezetői engedély, forgalmi engedély, TAJ 

kártya, adókártya). 

Személyi adatok, a rendőri munkához szükséges adatok 

megnevezése. Bemutatkozási, bemutatási szituációk gyakorlása. 
Évszámok olvasása, dátum, időpont meghatározásának kifejezései. 

Hónapok, napok, napszakok megnevezése. 

Gépjárművek iratai: vezetői engedélyben, forgalmi engedélyben 
szereplő legfontosabb adatok. 

Az okmányellenőrzés általános kifejezései. 

Személy- és tárgyleírás.  
Utazás, útbaigazítás, segítségnyújtás   

Közlekedés, utazás. 

A közlekedési eszközök megnevezése, az egyes közlekedési 
eszközök megállóhelyének megnevezése. 

Tömegközlekedési eszközök 

 

Jegyrendelés, jegyváltás, jegyek, bérletek fajtái. 

Városi közlekedés alapvető kifejezései. 

Földrajzi helyek, kontinensek, országok, nemzetiségek 

megnevezése. 

Pénznemek. 
Felvilágosítás, információ kérése és adása, az ehhez szükséges 

kifejezések. Segítségnyújtás, orvosi ellátás.  

Segítségnyújtáshoz szükséges alapvető kérdések, kifejezések: 
mentők, tűzoltóság értesítése. 

Rendőri intézkedések alapvető kifejezései 18 óra 

Rendőri intézkedésekhez szükséges alapvető utasítások. 
Igazoltatás általános kifejezései, okmányellenőrzés, utasítások. 

Az egyes intézkedésekhez szükséges idegen nyelvi fordulatok. 

Gépjármű ellenőrzés.  

 

Idegen nyelv gyakorlat (angol, német) 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

11. évfolyam I. félév 11. évfolyam II. félév 

Az okmányellenőrzés általános kifejezései. 
Okmányokkal kapcsolatos probléma közlése.  

Az intézkedéshez szükséges kifejezések problémás iratok esetén: 

figyelmeztetés, helyszíni bírság kiszabása, feljelentés illetve 
előállítás közlése. 

Személy és tárgyleírás. Testrészek, ruházati tárgyak megnevezése. 

A személyleírás kifejezései. Tárgyleírás: szín, anyag, forma, méret. 
Gyakran keresett középületekkel, hivatalokkal, követségekkel 

kapcsolatos útbaigazítások és információ-adások szituációkban. 
Személyek épületekbe történő ki- és beléptetése során használt 

kifejezések. 

Segítségnyújtás, orvosi ellátás kifejezéseinek gyakorlása.  
Segítségnyújtáshoz szükséges alapvető kérdések a mentők, 

tűzoltóság értesítése érdekében. 

Személyek épületekbe történő ki- és beléptetése során használt 
kifejezések. 

Segítségnyújtás, orvosi ellátás kifejezései.  

Segítségnyújtáshoz szükséges alapvető kérdések. 
Intézkedésekkel kapcsolatos kifejezések 

Személy-, és gépjármű ellenőrzés. 

Gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése. 
Rendőri intézkedésekhez szükséges szókincs 

Forgalmi dugó, az intézkedésekhez szükséges szókincs ismétlése 
Intézkedés gépjárműlopás, feltörés esetén 

Szituációs gyakorlatok. 

Szövegértési feladatok megoldása, a tanult lexikai és nyelvtani 
ismeretek fejlesztése, rendvédelmi szókincs bővítése. 

A tanult kifejezések gyakorlatban történő alkalmazása.  

 

 

Speciális informatika 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév 12. évfolyam II. félév 

A fegyveres szerveknél rendszerben lévő informatikai-

számítástechnikai eszközök 

Az iskolai hálózat használatának szabályai, hálózati regisztráció. 
Információ, adat fogalma. 

Titokvédelemre vonatkozó szabályok. 

A számítógép-hálózatok. 
Vírusok és az ellenük való védekezés lehetőségei. 

Számítógépes adatkezelés a fegyveres szerveknél, adatbiztonság, 

adatvédelem. Rendőrségi nyilvántartások, alkalmazások. 
Rendőrségi intranet, szakmai portál.  

Robotzsaru, RZs/Neo, Netzsaru. 

Büntetés-végrehajtási nyilvántartás. 
A rendészeti munka során használt szövegszerkesztő programok 

kiemelése, alapfunkcióinak és lehetőségeinek megismertetése. 

 

Általános híradástechnikai.  

A vezetékes hírközlés, BM távhívó rendszerének felépítése. 

A rendőrség telefonhálózatának felépítése, a vezeték nélküli 
hírközlés, hírtovábbítás jellemzői.  

A TETRA rendszer felépítése, szintjei, jellemzői. 

A rádiórendszer használói, rádiózási üzemmódok, 
adatkommunikáció, az EDR készülék felépítése, funkciói, 

használata.  

Az EDR kommunikáció alanyai.  
Számítógépes ügyviteli feladatok: a számítógépes iktatás, a 

szövegszerkesztés jellemzői, lehetőségei, a táblázatkezelés, 

adatkezelés funkciója. 
Az elektronikus ügyintézés általános szabályai: az elektronikus 

ügyintézés szolgáltatás fogalma. 

Az elektronikus aláírás alapfogalmai.  
Az elektronikus ügyintézés eszközei: ügyfélkapu, hivatali kapu. 

 

Speciális informatika gyakorlat 

 

Szakgimnázium Szakgimnázium 

12. évfolyam I. félév 12. évfolyam II. félév 
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A monitorok típusai, csoportosítása, jellemzői. 

A klaviatúrán található jelölések funkcióinak megismertetése. 

Az egér praktikus kezelésének ismertetése, gyakoroltatása. 
Az oktatásban alkalmazott számítógépek  

A távoktatási felületek  

A hálózathoz való csatlakozás engedélyeztetésének folyamata. 

A rendészeti irat készítése 

Szöveges dokumentumban táblázat létrehozása, táblázatok 

szerkesztése (sorok, oszlopok, cellák beszúrása, törlése). 
Kördokumentum készítése. 

Grafikus objektumok szövegbe illesztése.  

Grafikus objektum beillesztése a táblázatba.  

 

 

 


