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                Szakképzési közismereti kerettanterv Szakmai program Szakmai és vizsga követelmények 
Helyi 

tantervi 

kötet a 

szakmai 

programon 

kívül 

(VIII.k.) 

Képzési 

idő 

aránya Ágazati besorolás Szint 
Tanulmányi 

terület 
Sorszám 

Szakképesítések 

megnevezése 
Szakmacsoport Rendeletszám 

Magyar Közlöny 

(MK) szám, 

dátum 

Rendeletszám 

Magyar Közlöny 

(MK) szám, 

dátum 

Rendeletszám 

Magyar Közlöny 

(MK) szám, 

dátum 

III  Szociális 

31 761 01 
Gyermek- és 

ifjúsági felügyelő 

2 
 Szociális 

szolgáltatások 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 7. 

számú melléklete 6.12 

sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

Az emberi erőforrások minisztere 

27/2016. (IX. 16.) EMMI 

rendelete az emberi erőforrások 

minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről - 5. 

melléklet a 27/2016. (IX. 16.) 

EMMI rendelethez 174. sorszám, 

módosítva az emberi erőforrások 

minisztere 23/2018. (VII.18.) 

EMMI rendeletének 5. melléklete 

szerint. 

MK139. szám,  

2016. szeptember 

16. módosítva 

MK 112. szám, 

2018. július 18. 

IV.b rövidebb 

31 761 02 
Házi időszakos 

gyermekgondozó 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 7. 

számú melléklete 6.13. 

sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

Az emberi erőforrások minisztere 

27/2016. (IX. 16.) EMMI 

rendelete az emberi erőforrások 

minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről - 5. 

melléklet a 27/2016. (IX. 16.) 

EMMI rendelethez 176. sorszám, 

módosítva az emberi erőforrások 

minisztere 23/2018. (VII.18.) 

EMMI rendeletének 5. melléklete 

szerint. 

MK139. szám,  

2016. szeptember 

16. módosítva 

MK 112. szám, 

2018. július 18. 

IV.b rövidebb 

V 

 Képző- és 

iparművészet 

21 215 01 Kosárfonó 4 

 Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelet 8. számú melléklete 

7.18. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

Az emberi erőforrások minisztere 

27/2016. (IX. 16.) EMMI 

rendelete az emberi erőforrások 

minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről - 2. 

melléklet a 27/2016. (IX. 16.) 

EMMI rendelethez 84. sorszám 

MK139. szám, 

2016. 

szeptember 16.  
IV.b hosszabb 

XL 

Közlekedés, 

szállítmányozás 

és logisztika 

31 341 04 Raktáros 17 

Kereskedelem-

marketing, 

üzleti 

adminisztráció 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 7. 

számú melléklete 6.26. 

sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

a nemzetgazdasági miniszter 

hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 

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

módosításáról 192. sorszám, 

módosítva az innovációért és 

technológiáért felelős miniszter 

9/2018. (VIII.21.) ITM rendelete a 

nemzetgazdasági miniszter 

hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 

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

módosításáról 2. melléklete 

szerint. 

MK 121. szám, 

2016. augusztus 

26. módosítva 

MK 128. szám, 

2018. augusztus 

21. 

IV.b rövidebb 

XXV 

Ügyvitel 

31 346 02 
Számítógépes 

adatrögzítő 
16 

Ügyvitel 
A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 7. 

számú melléklete 6.28. 

sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

a nemzetgazdasági miniszter 

hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 

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

módosításáról 202. sorszám 

MK 121. szám, 

2016. augusztus 

26. 
IV.b rövidebb 
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                Szakképzési közismereti kerettanterv Szakmai program Szakmai és vizsga követelmények 
Helyi 

tantervi 

kötet a 

szakmai 

programon 

kívül 

(VIII.k.) 

Képzési 

idő 

aránya Ágazati besorolás Szint 
Tanulmányi 

terület 
Sorszám 

Szakképesítések 

megnevezése 
Szakmacsoport Rendeletszám 

Magyar Közlöny 

(MK) szám, 

dátum 

Rendeletszám 

Magyar Közlöny 

(MK) szám, 

dátum 

Rendeletszám 

Magyar Közlöny 

(MK) szám, 

dátum 

XXVI  Kereskedelem 

31 341 05 
Élelmiszer-, 

vegyiáru eladó 
17 

 Kereskedelem-

marketing, 

üzleti 

adminisztráció 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 8. 

számú melléklete 7.7. 

sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

2. számú melléklete 42.sorszám 

MK 127. szám, 

2016. augusztus 

26. 
IV.b hosszabb 

31 215 01 Virágbolti eladó 20 

 Mezőgazdaság 
A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 8. 

számú melléklete 7.25. 

sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

2. melléklet az 56/2016. (VIII. 19.) 

FM rendelethez 111.sorszám 

MK 121. szám, 

2016. augusztus 

19. 
IV.b hosszabb 

XXVII Vendéglátóipar 

31 811 03 Gondnok 

18 
Vendéglátás-

turisztika 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 7. 

számú melléklete 6.11. 

sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

a nemzetgazdasági miniszter 

hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 

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

módosításáról 275. sorszám 

MK 121. szám, 

2016. augusztus 

26. 
IV.b rövidebb 

21 811 01 Konyhai kisegítő 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 7. 

számú melléklete 6.21. 

sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

2. számú melléklete 128.sorszám 

MK 127. szám, 

2016. augusztus 

26. 
IV.b rövidebb 

31 811 04 Vendéglátó eladó 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 7. 

számú melléklete 6.31. 

sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

29/2016. (VIII. 26.) NGM 

rendelet a nemzetgazdasági 

miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről 

szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM 

rendelet módosításáról 235. 

sorszám 

MK 121. szám, 

2016. augusztus 

19. 
IV.b rövidebb 

31 853 05 Intézménytakarító 19 

Egyéb 

szolgáltatások 
A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 7. 

számú melléklete 6.18. 

sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 

a nemzetgazdasági miniszter 

hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 

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

módosításáról 281. sorszám 

MK 121. szám, 

2016. augusztus 

26. 
IV.b rövidebb 

XXXIV 
Kertészet és 

parképítés 

21 622 01 Kerti munkás 

20 Mezőgazdaság 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 7. 

számú melléklete 6.19. 

sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet a 

földművelésügyi miniszter 

hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről 57. 

sorszám 

MK 121. szám, 

2016. augusztus 

19. 
IV.b rövidebb 

21 622 02 Parkgondozó 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 8. 

számú melléklete 7.22. 

sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet a 

földművelésügyi miniszter 

hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről 83. 

sorszám 

MK 121. szám, 

2016. augusztus 

19. 
IV.b hosszabb 



7 

                Szakképzési közismereti kerettanterv Szakmai program Szakmai és vizsga követelmények 
Helyi 

tantervi 

kötet a 

szakmai 

programon 

kívül 

(VIII.k.) 

Képzési 

idő 

aránya Ágazati besorolás Szint 
Tanulmányi 

terület 
Sorszám 

Szakképesítések 

megnevezése 
Szakmacsoport Rendeletszám 

Magyar Közlöny 

(MK) szám, 

dátum 

Rendeletszám 

Magyar Közlöny 

(MK) szám, 

dátum 

Rendeletszám 

Magyar Közlöny 

(MK) szám, 

dátum 

XXXVI  Élelmiszeripar 

31 541 15 Falusi vendéglátó 

21  Kereskedelem 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 8. 

számú melléklete 7.12. 

sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

2. melléklet az 56/2016. (VIII. 19.) 

FM rendelethez 34. sorszám 

MK 121. szám, 

2016. augusztus 

19. 
IV.b hosszabb 

21 541 02 

Sütőipari és 

gyorspékségi 

munkás 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 9. 

számú melléklete 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM 

rendelete a szakképzési 

kerettantervekről - 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelet 7. 

számú melléklete 6.27. 

sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 

31. 

2. melléklet az 56/2016. (VIII. 19.) 

FM rendelethez 92.sorszám 

MK 121. szám, 

2016. augusztus 

19. 
IV.b rövidebb 
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A választott kerettanterv megnevezése 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 24.§.A pont 

 a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

Kormányrendelet 

 a 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 9. melléklete 

és a 8. számú melléklet  alábbi sorszámú, a rész-szakképesítések szakmai tantervi 

adaptációit, programjait tartalmazó részei: 

- 7.7 

- 7.12 

- 6.11 

- 6.12 

- 6.13 

- 6.18 

- 6.19 

- 6.21 

- 6.26 

- 6.28 

- 6.31 

- 7.18 

- 6.27 

- 7.22 

- 7.25 

 Az emberi erőforrások minisztere 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelete az emberi 

erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről – 2-5. melléklet a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelethez 

 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 2. számú melléklete 

 2. melléklet az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 

 

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező 

tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagának, az ehhez szükséges 

kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozásoknak a 

megnevezése, óraszáma 
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A kerettantervben meghatározott órahálók és – számok 

 

A) 20 hónapos Szakképzési híd program óraterv rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés 

oktatásához: 

 
SZH/1. évfolyam 

 (36 hét) 

öf. gyak. 

3 hét 

SZH/2. évfolyam 

 (35 hét) 

Közismeret 24  17 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 7,5 105 14,5 

Összesen 31,5 105 31,5 

8-10% szabad sáv (közismereti rész) 3 - 2 

8-10% szabad sáv (szakmai rész) 0,5 - 1,5 

Mindösszesen (teljes képzés ideje) heti 35 - heti 35 
(A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő összesen 953 óra nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai szabad 

sávval együtt.)  

 

 

 

B) 20 hónapos Szakképzési híd program óraterv hosszabb képzési idejű rész-szakképesítés 

oktatásához: 

 
SZH/1. évfolyam 

 (36 hét) 

öf. gyak. 

3 hét 

SZH/2. 

évfolyam 

 (35 hét) 

Közismeret 16,5  10 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 15 105 21,5 

Összesen 31,5 105 31,5 

8-10% szabad sáv (közismereti rész) 2,5 - 1 

8-10% szabad sáv (szakmai rész) 1 - 2,5 

Mindösszesen (teljes képzés ideje) heti 35 - heti 35 
(A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő összesen: 1521 óra nyári összefüggő gyakorlattal és szakmai 

szabad sávval együtt) 
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Az intézmény órahálója 
(nappali munkarend szerinti felnőttoktatás esetén is) 

 

 

Tantárgyak 

SZH/1. SZH/2. SZH/1. SZH/2. 

 A B 

 
1. év 2. év 1. év 2. év 

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 4+1 3 3 2 

Élő idegen nyelv 4 3 3 2 

Matematika 4+1 3 3 + 1 2 

Társadalom és jelenkor-ismeret 3 2 1,5 1 

Természetismeret 3 2 1,5 1 

Alapvető munkavállalói és életpálya-

építési modulok 

1 1 0,5 +0,5 1 

Testnevelés és sport* 2 2 2 - 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő 

program) 

1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret:  

Informatika 2 0 +1 1  

Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin 

népismeret 
1 1 1 1 

  Összesen: 24 17 16,5 10 

  8-10% szabad sáv (közismereti rész) 3 2 2,5 1 

  

Közismereti óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 27 19 19 11 

  Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 7,5 14,5 15 21,5 

  8-10% szabad sáv (szakmai rész) 0,5 1,5 1 2,5 

  

Szakmai óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 8 16 16 24 

 

Közismeret és szakmai óra, szabadsáv 

nélkül - összesen 
31,5 31,5 31,5 31,5 

 

Közismeret és szakmai óra, 

szabadsávval - összesen 
35 35 35 35 

 Összefüggő gyakorlat - 3 hét 105  - 105 -  

Érvényes 2018. szeptember 1-jétől. 

A) rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés mellett hosszabb közismereti képzés a 

jelentősebb alapkompetencia-hiányokkal küzdő tanulóknak; 

A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő 953 óra nyári összefüggő gyakorlattal és 

szakmai szabadsávval együtt. Szakmai órák összesen: (8*36) + 105 + (16*35) = 288 + 

105 + 560 = 953. 

1 év = 36 tanítási hét, 2 év = 35 tanítási hét 
 

B) hosszabb képzési idejű rész-szakképesítés mellett alacsonyabb arányú közismereti 

képzés a felkészültebb tanulók számára. 

A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő összesen: 1521 óra nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabad sávval együtt. Szakmai órák összesen: (16*36) + 105 + 

(24*35) = 576 + 105 + 840 = 1521. 

1 év = 36 tanítási hét, 2 év = 35 tanítási hét 
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A Szakképzési híd program közismereti óraszámai felnőttoktatás esetén 

Esti munkarend szerint 

 

Tantárgyak 

SZH/1. SZH/2. SZH/1. SZH/2. 

A B 

1. év 2. év 1. év 2. év 

Kommunikáció és anyanyelv 2 1 1 0,5 

Élő idegen nyelv 3 2 2 2 

Matematika 2 1 1 0,5 

Társadalom és jelenkor-ismeret 1 1 1 0,5 

Természetismeret 1 1 1 0,5 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési 

modulok 
- 1 - 0,5 

Testnevelés és sport* - -  - 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 1 1 0,5 

Informatika 2 - - - 

Szabadon tervezhető órakeret: Cigány 

kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 
1 1 1 0,5 

Összesen 12 8 8 5 

8-10% szabad sáv (közismereti rész) 1 1 0,5 0,5 

Közismereti óra összesen, hetente, a szabadsávval 

együtt 13 9 8,5 5,5 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 3,5 7,5 7,5 10,5 

8-10% szabad sáv (szakmai rész) 0,5 0,5 1 1 

Szakmai óra összesen, hetente, a szabadsávval 

együtt 4 8 8,5 11,5 

Közismeret és szakmai óra, szabadsáv nélkül 

- összesen 
15,5 15,5 15,5 15,5 

Közismeret és szakmai óra, szabadsávval - 

összesen 
17 17 17 17 

Összefüggő gyakorlat 53  - 53 -  

Összes gyakorlati óra 477 761,5 
Érvényes 2018. szeptember 1-jétől. 

 

A SZAKKÉPZÉSI HÍD program helyi tantervének részletei 

A képzés felépítése, szakaszai 

Iskolánk a Köznevelésről szóló törvény definíciói szerint többcélú intézmény, összetett 

iskola. Az oktatás a szakközépiskolán belül, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 14.§-ban foglaltak és 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 24.§.A pontja 

alapján, SZAKKÉPZÉSI HÍD program szerinti szinten is folyik. 
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Évfolyamok 

 

A SZAKKÉPZÉSI HÍD program célcsoportját 2011. évi CLXXXVII. törvény a 

szakképzésről 24.§.A pont (2) bekezdése alapján (A és B képzési program) azok a 

tanköteles és nem tanköteles korú tanulók (a belépés időpontjában legfeljebb 23 éves) 

alkotják, akik alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkeznek, betöltötték a 15. 

életévüket és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégeztek. 

A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint rész-

szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul.  

A Szakképzési Hídprogram keresztfélévben is indítható. 

Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, és 

legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a 

Szakképzési Hídprogramban folytatja.  

E határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az általános iskola 

első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első évfolyamot 

megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta teljesíteni, mert 

tartós gyógykezelés alatt állt vagy a tanulmányait külföldön folytatta. 

A Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való 

belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be. 

A Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg. 

A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező iskola 

alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt állít ki az alapfokú iskolai végzettséggel 

nem rendelkező tanuló számára. 

A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap, az érintett tanulók egyéni 

képességeihez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában részt vevő 

pedagógus pótlékra jogosult a Kormány rendeletében meghatározottak szerint. 

A Szakképzési híd programban nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, fejleszti a 

jogszabályban meghatározott egyes szakmák sikeres elsajátításához szükséges 

készségeket, szakmacsoporton belüli pályaorientációs feladatokat lát el, rész-szakképesítés 

megszerzésére készít fel.  

A tanuló a Szakképzési híd program keretében elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek a 

szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe történő 

bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket.  

A tanuló a Szakképzési híd program sikeres befejezése után a szakiskolai szakképzési 

évfolyamon, évfolyamokon készülhet fel a szakmai vizsga letételére. 
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Képzési idő: A és B képzési program szerint: 20 hónap (2 év) 

A programban a közismereti képzés mellett szakmai felkészítés folyik, amely a képzési idő 

végén − sikeres záróvizsga esetén − rész-szakképesítéssel zárul. 

A 20 hónapos HÍD 2. program keretei alapján: 

A. rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés mellett hosszabb közismereti képzés a 

jelentősebb alapkompetencia-hiányokkal küzdő tanulóknak; 

Évfolyamok: SZH/1. és SZH/2 

B. hosszabb képzési idejű rész-szakképesítés mellett alacsonyabb arányú közismereti 

képzés a felkészültebb tanulók számára. 

Évfolyamok: SZH/1. és SZH/2 

 

A kerettantervre épülő helyi tanterv hatályba lépése 
 

A 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 9. melléklete és a 8. számú 

melléklet rész-szakképesítések szakmai tantervi adaptációit, programjait tartalmazó részei 

2016. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2016/2017. tanévben az 

iskolák kezdő (SZH) évfolyamán, majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben 

kell alkalmazni. Módosítás esetén, a módosítást követő tanév kezdetétől felmenő rendszerben 

kell alkalmazni. 

 

A tantárgyi órakeret 10%-ának felhasználása 
 

Kommunikáció és anyanyelv 

A 

SZH/1. 

4+1 14 óra: 

Kommunikáció – önkifejezés, együttműködés, alkalmazkodás    +4óra 

Olvasás – szövegértés                                                               +5óra 

Írás – szövegalkotás (helyesírás, fogalmazás)                             +5óra 

SZH/2. 

3 10 óra: 

Kommunikáció – önkifejezés, együttműködés, alkalmazkodás    +2óra 

Olvasás – szövegértés                                                               +3óra 

Anyanyelv – nyelvi viselkedés                                                  +5óra 

B 

SZH/1. 

3 11 óra: 

Kommunikáció – önkifejezés, együttműködés, alkalmazkodás     +3óra 

Olvasás – szövegértés                                                                +4óra 

Írás – szövegalkotás (helyesírás, fogalmazás)                              +4óra 

SZH/2. 

2 7 óra: 

Kommunikáció – önkifejezés, együttműködés, alkalmazkodás    +2óra 

Olvasás – szövegértés                                                               +2óra 

Anyanyelv – nyelvi viselkedés                                                  +3óra 

 

Élő idegen nyelv (német) 

A SZH/1. 4 14 óra: 
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Beszédértés                                                                              +7óra 

Szóbeli interakció                                                                     +7óra 

SZH/2. 
3 10 óra: 

Összefüggő beszéd                                                                 +10óra 

B 

SZH/1. 

3 11 óra: 

Beszédértés                                                                              +5óra 

Szóbeli interakció                                                                     +6óra 

SZH/2. 
2 7 óra: 

Összefüggő beszéd                                                                   +7óra 

 

Matematika 

A 

SZH/1. 

4+1 14 óra: 

Számtan, algebra                                                                      +5óra 

Geometria                                                                                +5óra 

Helymeghatározás                                                                    +4óra 

SZH/2. 

3 10 óra: 

Számtan, algebra                                                                      +3óra 

Sorozatok, függvények                                                             +3óra 

Becslés képességének fejlesztése                                              +4óra 

B 

SZH/1. 

3+ 1 11 óra: 

Számtan, algebra                                                                      +4óra 

Geometria                                                                                 +4óra 

Helymeghatározás                                                                     +3óra 

SZH/2. 

2 7 óra: 

Számtan, algebra                                                                       +2óra 

Sorozatok, függvények                                                              +3óra 

Becslés képességének fejlesztése                                               +2óra 

 

Társadalom és jelenkor-ismeret 

A 

SZH/1. 

3 11 óra: 

Kronológia                                                                                +3óra 

Tájékozódás térképen                                                                +2óra 

Cigány kisebbségi népismeret                                                    +6óra 

SZH/2. 
2 7 óra: 

Cigány kisebbségi népismeret                                                   +7óra 

B 

SZH/1. 

1,5 5 óra: 

Kronológia                                                                               +1óra 

Tájékozódás térképen                                                               +1óra 

Cigány kisebbségi népismeret                                                   +3óra 

SZH/2. 
1 3 óra: 

Cigány kisebbségi népismeret                                                   +3óra 

 

Természetismeret 
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A 

SZH/1. 

3 11 óra: 

Mindennapi élet fizikai jelenségei                                             +6óra 

Tájékozódás, léptékek                                                              +5óra 

SZH/2. 

2 7 óra: 

Mindennapi élet kémiai jelenségei                                            +4óra 

Az emberi szervezet                                                                 +3óra 

B 
SZH/1. 

1,5 5 óra: 

Mindennapi élet fizikai jelenségei                                             +3óra 

Tájékozódás, léptékek                                                              +2óra 

SZH/2. 1 3 óra: Mindennapi élet kémiai jelenségei 

 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok 

A 
SZH/1. 1+1 4 óra: Kommunikációs helyzetgyakorlatok 

SZH/2. 1+1 3 óra: A munkavállalót megillető jogok és kötelezettségek 

B 
SZH/1. 0,5+1,5 2 óra: Kommunikációs helyzetgyakorlatok 

SZH/2. 1 3 óra: A munkavállalót megillető jogok és kötelezettségek 

 

Testnevelés és sport 

A 
SZH/1. 2 7 óra: Futball 

SZH/2. 2 7 óra: Futball 

B SZH/1. 2 7 óra: Futball 

 

Osztályfőnöki (Osztályközösség-építő program) 

A 

SZH/1. 1 4 óra: Mentálhigiéné 

SZH/2. 
1 3 óra: Viselkedéskultúra családban, közösségben, munkahelyen - 

alkalomhoz illően 

B 

SZH/1. 1 4 óra: Mentálhigiéné 

SZH/2. 
1 3 óra: Viselkedéskultúra családban, közösségben, munkahelyen - 

alkalomhoz illően 

 

Informatika 

A SZH/1. 2 7 óra: Szövegszerkesztési gyakorlat 

B SZH/1. 1 4 óra: Szövegszerkesztési gyakorlat 

 

A szakmai tárgyak órakeret felhasználásához, a kiadott szakmai program adaptációkhoz képest 

tantestületünk nem írt elő új tananyagot, hanem tantárgyanként, az egyes tematikai egységek 

között, a szaktanár osztja el a rendelkezésre álló időkeretet az alkalmazható tudás megszerzése 

és a képességek fejlesztése céljából. 

 

A SZAKKÉPZÉSI HÍD program tantárgyi órakeret szabad sávjainak felhasználása 
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Kommunikáció és anyanyelv 

A SZH/1. 

4+1 36 óra: 

Hangos olvasás 

Szakmai szövegértés (pl.: használati útmutatók értő olvasása stb.) 

Párbeszédes gyakorlatok (kérdéskultúra, szókincsbővítés, önálló 

mondatalkotás) 

 

Matematika 

A SZH/1. 4+1 

36 óra: 

Számtan 

Geometria 

Szakmai számítások (az adott rész-szakképesítéshez igazodó feladatok 

tervezésével) 

B SZH/1. 3+ 1 

36 óra: 

Számtani gyakorlatok 

Geometriai gyakorlatok 

Szakmai számítások (az adott rész-szakképesítéshez igazodó feladatok 

tervezésével) 

 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok 

A 

SZH/1. 1+1 

36 óra:  

Személyiségfejlesztés 

Álláskeresési technikák 

SZH/2. 1+1 

35 óra: 

Pályaorientáció 

Munkavállalás külföldön 

B SZH/1. 0,5+1,5 

54 óra:  

Személyiségfejlesztés 

Álláskeresési technikák 

Pályaorientáció 

Munkavállalás külföldön 

 

Informatika 

A 
SZH/2. 

0 +1 35 óra: a helyi tanterv részletesen tartalmazza a szakiskolai informatikai 

kerettantervre épülve 

B SZH/2. 
0 +1 35 óra: a helyi tanterv részletesen tartalmazza a szakiskolai informatikai 

kerettantervre épülve 

 

A szakmai tárgyak szabadsáv felhasználásához, a kiadott szakmai program adaptációkhoz 

képest tantestületünk nem írt elő új tantárgyat, hanem tantárgyanként, az egyes tematikai 

egységek között osztja el a rendelkezésre álló időkeretet az alkalmazható tudás megszerzése és 

a képességek fejlesztése céljából. Ennek részletes lebontása a szakmai adaptált programokban 

szerepel. 
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Helyi tantervi órahálók a szakmai tárgyakkal együtt: 

A típusú órahálók 
(rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés mellett hosszabb közismereti képzés a jelentősebb alapkompetencia-hiányokkal küzdő tanulóknak) 

 

  

 

 NAPPALI 
Kép

zési 

idő 

arán

ya 

közismeret elmélet és gyakorlat össz

efüg

gő 

szak

mai 

gyak

orlat 

összes óra A 

kép

zés 

öss

zes 

óra

szá

ma 

összes A 

képz

és 

össze

s 

órasz

áma 

arány 

összes 

szakmai 

óra 

(e+gy+ö

szgy) 

 
    1.év 2.év 1.év 2.év 1.év 2.év 

közis

meret 

szak

mai 
elmélet gyakorlat 

 

  
Szakképesítések 

megnevezése 
heti éves heti éves heti éves heti éves heti éves heti éves éves éves éves éves 

A 

31 761 01 
Gyermek- és ifjúsági 

felügyelő 

rövi

deb

b 

27 972 19 665 8 288 16 560 105 35 1260 35 1225 
25

90 
1637 953 2590 60 572 40 381 953 

31 761 02 
Házi időszakos 

gyermekgondozó 

31 341 04 Raktáros 

31 346 02 
Számítógépes 

adatrögzítő 

31 811 03 Gondnok 

21 811 01 Konyhai kisegítő 

31 811 04 Vendéglátó eladó 

31 853 05 Intézménytakarító 

21 622 01 Kerti munkás 

21 541 02 
Sütőipari és 

gyorspékségi munkás 
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  NAPPALI ESTI 

31 761 01 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ 

 rész-szakképesítés  
Tantárgyak 

SZH/1. SZH/2. 

összesen 

SZH/1. SZH/2. 

összesen 

A A 

36 hét 35 hét 36 hét 35 hét 

1. év 2. év 1. év 2. év 

60-40%   heti éves heti éves heti éves heti éves 

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 4+1 180 3 105 285 2 72 1 35 107 

Élő idegen nyelv 4 144 3 105 249 3 108 2 70 178 

Matematika 4+1 180 3 105 285 2 72 1 35 107 

Társadalom és jelenkor-ismeret 3 108 2 70 178 1 36 1 35 71 

Természetismeret 3 108 2 70 178 1 36 1 35 71 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok 1 
36 

1 
35 142 

- 
  

1 
35 35 

Testnevelés és sport* 2 72 2 70 142 -   -   0 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 36 1 35 71 1 36 1 35 71 

Szabadon tervezhető órakeret:  
Informatika 2 72 0 +1 35 107 2 72 -   72 

Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35 71 1 36 1 35 71 

Összesen: 24 864 17 595 1459 12 432 8 280 712 

8-10% szabad sáv (közismereti rész) 3 108 2 70 178 1 36 1 35 71 

Közismereti óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 27 972 19 665 1637 13 468 9 315 783 

12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek Gyermekvédelmi ismeretek 1+0,5 54   0 54 0,5+0,5 36   0 36 

12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek Gyógypedagógiai alapismeretek   0 3 105 105   0 2 70 70 

12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek Gondozási, ápolási ismeretek 1 36 2 70 106 0,5 18 1 35 53 

10523-16 Gyermekfelügyelői feladatok A gyermekotthon 1 36 3+1 140 176 0,5 18 1,5 52,5 70,5 

10524-16 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok Gyermekotthoni adminisztrációs ismeretek 1 36   0 36 0,5 18   0 18 

10524-16 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok Gyermek-felügyeleti dokumentációs ismeretek 1 36 2 70 106 0,5 18 1 35 53 

Szakmai elmélet összesen: 5+0,5 198 10+1 385 583 2,5+0,5 108 5,5 192,5 300,5 

12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat 1,5 54   0 54 1 36   0 36 

12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek Gondozási, ápolási gyakorlat 1 36 1,5+0,5 70 106 0,5 18 1+0,5 52,5 70,5 

10523-16 Gyermekfelügyelői feladatok Gyermekotthoni gyakorlat   0 2 70 70   0 1 35 35 

10524-16 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok Adminisztráció gyakorlata   0 1 35 35   0 0,5 17,5 17,5 

Szakmai gyakorlat összesen: 2,5 90 4,5+0,5 175 265 1,5 54 2,5+0,5 105 159 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 7,5 270 14,5 507,5 777,5 4 144 8 280 424 

8-10% szabad sáv (szakmai rész) 0,5 18 1,5 52,5 70,5 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

Szakmai óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 8 288 16 560 848 4,5 162 8,5 297,5 459,5 

Közismeret és szakmai óra, szabadsáv nélkül - összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 2236,5 16 576 16 560 1136 

Közismeret és szakmai óra, szabadsávval - összesen 35 1260 35 1225 2485 17,5 630 17,5 612,5 1242,5 

Összefüggő gyakorlat - 3 hét 105       2590 53       1295,5 
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  NAPPALI ESTI 

31 761 02 HÁZI IDŐSZAKOS 

GYERMEKGONDOZÓ 

 rész-szakképesítés  
Tantárgyak 

SZH/1. SZH/2. 

összesen 

SZH/1. SZH/2. 

összesen 

A A 

36 hét 35 hét 36 hét 35 hét 

1. év 2. év 1. év 2. év 

60-40%   heti éves heti éves heti éves heti éves 

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 4+1 180 3 105 285 2 72 1 35 107 

Élő idegen nyelv 4 144 3 105 249 3 108 2 70 178 

Matematika 4+1 180 3 105 285 2 72 1 35 107 

Társadalom és jelenkor-ismeret 3 108 2 70 178 1 36 1 35 71 

Természetismeret 3 108 2 70 178 1 36 1 35 71 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési 

modulok 
1 

36 
1 

35 142 
- 

  
1 

35 35 

Testnevelés és sport* 2 
72 

2 
70 142 

- 
  

- 
  0 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 
36 

1 
35 71 

1 
36 

1 
35 71 

Szabadon tervezhető órakeret:  Informatika 2 72 0 +1 35 107 2 72 -   72 

Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35 71 1 36 1 35 71 

Összesen: 24 864 17 595 1459 12 432 8 280 712 

8-10% szabad sáv (közismereti rész) 3 108 2 70 178 1 36 1 35 71 

Közismereti óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 27 972 19 665 1637 13 468 9 315 783 

12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek Gyermekvédelmi ismeretek 1 36   0 36 0,5 18   0 18 

12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek Gyógypedagógiai alapismeretek   0 3 105 105   0 1,5 52,5 52,5 

12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek Gondozási, ápolási ismeretek 1,5+0,5 72 3 105 177 1+0,5 54 1,5 52,5 106,5 

10528-12 Házi időszakos gyermekfelügyelet Házi időszakos gyermek-felügyeleti ismeretek 2,5 90 4+1 175 265 1 36 2 70 106 

Szakmai elmélet összesen: 5+0,5 198 10+1 385 583 2,5+0,5 108 5,5 192,5 300,5 

12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek 
Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs 

gyakorlat 
1,5 

54 
  

0 54 
1 

36 
  

0 36 

12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek Gondozási, ápolási gyakorlat 1 36 2 70 106 0,5 18 1 35 53 

10528-12 Házi időszakos gyermekfelügyelet Házi időszakos gyermekfelügyelet gyakorlata   0 2,5+0,5 105 105   0 1,5+0,5 70 70 

Szakmai gyakorlat összesen: 2,5 90 4,5+0,5 175 265 1,5 54 2,5+0,5 105 159 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 7,5 270 14,5 507,5 777,5 4 144 8 280 424 

8-10% szabad sáv (szakmai rész) 0,5 18 1,5 52,5 70,5 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

Szakmai óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 8 288 16 560 848 4,5 162 8,5 297,5 459,5 

Közismeret és szakmai óra, szabadsáv nélkül - összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 2236,5 16 576 16 560 1136 

Közismeret és szakmai óra, szabadsávval - összesen 35 1260 35 1225 2485 17,5 630 17,5 612,5 1242,5 

Összefüggő gyakorlat - 3 hét 105       2590 53       1295,5 
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Raktáros - OKJ 31 341 04 rész-

szakképesítés  Tantárgyak 

NAPPALI   ESTI   
SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   
36 HÉT 35 HÉT 

összesen 
  36 HÉT 35 HÉT 

összesen  

30-70% 1. év 2. év   1. év 2. év  

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 4+1 180 3 105 285  2 72 1 35 107  
Élő idegen nyelv 4 144 3 105 249  3 108 2 70 178  
Matematika 4+1 180 3 105 285  2 72 1 35 107  
Társadalom és jelenkor-ismeret 3 108 2 70 178  1 36 1 35 71  
Természetismeret 3 108 2 70 178  1 36 1 35 71  
Alapvető munkavállalói és életpálya-építési 

modulok 
1 

36 
1 

35 142  
- 

  
1 

35 35  
Testnevelés és sport* 2 72 2 70 142  -   -   0  
Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 36 1 35 71  1 36 1 35 71  

Szabadon tervezhető órakeret:  Informatika 2 72 0 +1 35 107  2 72 -   72  
Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35 71  1 36 1 35 71  

 Összesen: 24 864 17 595 1459  12 432 8 280 712  

 Közismereti óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 
27 

972 
19 665 

1637  
13 

468 
9 315 

783  
10036-16 A raktáros feladatai A raktározás folyamatelemei 1 36   0 36  0,5 18   0 18  
10036-16 A raktáros feladatai Raktárirányítás 1 36 1 35 71  0,5 18 0,5 17,5 35,5  
10036-16 A raktáros feladatai Raktári folyamatok bizonylatolása 0,5+0,5 36   0 36  0,5 18   0 18  
10036-16 A raktáros feladatai Veszélyes áruk raktározása   0 1,5 52,5 52,5    0 0,5 17,5 17,5  
10036-16 A raktáros feladatai Élelmiszerek raktározása   0 1,5 52,5 52,5    0 1 35 35  
10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 
Kommunikáció alapjai 1 

36 
  0 

36  
0,5 

18 
  0 

18  
Szakmai elmélet összesen: 4 144 4 140 284 30 2 72 2 70 142 30 

10036-16 A raktáros feladatai Raktározás gyakorlat   0 10,5+1,5 420 420    0 6 210 210  
10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 
Üzleti kommunikáció gyakorlat. 4 

144 
  0 

144  
2 

72 
  0 

72  
Szakmai gyakorlat összesen: 4 144 12 420 564  2 72 6 210 282  

Összes szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 8 288 16 560 848  4 144 8 280 424  

Összes közismeret és szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 35 1260 35 1225 2485  17 144 17 490 1207  

Összefüggő szakmai gyakorlat:   105     105    53     53  

A képzés teljes óraszáma: 2590      1260  

Szakmai gyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat összesen: 669 70     335 70 
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Raktáros - OKJ 31 341 04 rész-szakképesítés  NAPPALI ESTI 

Szakmai követelménymodul Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10036-16 A raktáros feladatai A raktározás folyamatelemei 36 0 

105 

0 0 36 18 0 

53 

0 0 18 

10036-16 A raktáros feladatai A raktározási folyamat modulrendszere 18       18 9       9 

10036-16 A raktáros feladatai A raktározás eszközrendszere 18       18 9       9 

10036-16 A raktáros feladatai Raktárirányítás 36 0 35 0 71 18 0 17,5 0 35,5 

10036-16 A raktáros feladatai A raktár információs rendszere 9       9 4       4 

10036-16 A raktáros feladatai A raktárirányítási rendszer 27   35   62 14   17,5   31,5 

10036-16 A raktáros feladatai A raktári folyamatok bizonylatolása 18+18 0 0 0 36 18 0 0 0 18 

10036-16 A raktáros feladatai A raktári árumozgások bizonylatai 18       18 9       9 

10036-16 A raktáros feladatai Raktári készletezés bizonylatai 18       18 9       9 

10036-16 A raktáros feladatai Veszélyes áruk raktározása 0 0 52,5 0 52,5 0 0 17,5 0 17,5 

10036-16 A raktáros feladatai Veszélyes áruk jellemzői     17,5   17,5     7,5   7,5 

10036-16 A raktáros feladatai Veszélyes áruk raktározási folyamata és szabályai     35   35     10   10 

10036-16 A raktáros feladatai Élelmiszerek raktározása 0 0 52,5 0 52,5 0 0 35 0 35 

10036-16 A raktáros feladatai Élelmiszer biztonság     17,5   17,5     8   8 

10036-16 A raktáros feladatai Élelmiszer biztonság a raktározásban     35   35     27   27 

10036-16 A raktáros feladatai Raktározás gyakorlat 0 0 0 367,5+52,5 420 0 0 0 210 210 

10036-16 A raktáros feladatai Raktározási folyamatok és eszközeik       116 116       50 50 

10036-16 A raktáros feladatai Számítógépes raktárirányítás       87+23 110       42 42 

10036-16 A raktáros feladatai Komissiózás a gyakorlatban       164,5+29,5 194       118 118 

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 
Kommunikáció alapjai 36 0 0 0 36 18 0 0 0 18 

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és 

protokoll 
18       18 9       9 

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 
Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei 18       18 9       9 

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 
Üzleti kommunikáció gyakorlat 0 144 0 0 144 0 72 0 0 72 

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 
Üzleti nyelvi kultúra gyakorlat   48     48   24     24 

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 
Üzleti magatartás gyakorlat   48     48   24     24 

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 
Viselkedéskultúra gyakorlat   48     48   24     24 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 126+18 144 140 367,5+52,5 777,5+70,5=848 72 72 70 210 424 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 882,5+70,5=953 144 53 280 477 

Elméleti óraszámok/aránya 126+140+18=284óra    30,1% 72+70=142     30,1% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 144+105+367,5+52,5=669     69,9%   72+210+53=  335    69,9%   
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Számítógépes adatrögzítő - OKJ 31 346 

02 rész-szakképesítés  Tantárgyak 

NAPPALI   ESTI   
SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   
36 HÉT 35 HÉT 

összesen 
  36 HÉT 35 HÉT 

összesen  
40-60% 1. év 2. év   1. év 2. év  

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 4+1 180 3 105 285  2 72 1 35 107  
Élő idegen nyelv 4 144 3 105 249  3 108 2 70 178  
Matematika 4+1 180 3 105 285  2 72 1 35 107  
Társadalom és jelenkor-ismeret 3 108 2 70 178  1 36 1 35 71  
Természetismeret 3 108 2 70 178  1 36 1 35 71  
Alapvető munkavállalói és életpálya-építési 

modulok 
1 

36 
1 

35 142  
- 

  
1 

35 35  
Testnevelés és sport* 2 72 2 70 142  -   -   0  
Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 36 1 35 71  1 36 1 35 71  

Szabadon tervezhető órakeret:  Informatika 2 72 0 +1 35 107  2 72 -   72  
Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35 71  1 36 1 35 71  

 Összesen: 24 864 17 595 1459  12 432 8 280 712  

 Közismereti óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 
27 

972 
19 665 

1637  
13 

468 
9 315 

783  
12084-16  Üzleti kommunikáció és 

protokoll 
Kommunikáció a titkári munkában 3+0,5 

126 
6+1,5 262,5 

388,5  
1,5 

54 
4 140 

194  
Szakmai elmélet összesen: 3,5 126 7,5 262,5 388,5 40 1,5 54 4 140 194 40 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Gépírás és levelezési gyakorlat 2,5 90 5,5 192,5 282,5  1,5 54 2,5 87,5 141,5  
12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Irodai alkalmazások gyakorlata 2 72 3 105 177  1 36 1,5 52,5 88,5  

Szakmai gyakorlat összesen: 4,5 162 8,5 297,5 459,5  2,5 90 4 140 230  
Összes szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 8 288 16 560 848  4 144 8 280 424  

Összes közismeret és szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 35 1260 35 1225 2485  17 612 17 595 1207  

Összefüggő szakmai gyakorlat:   105     105    53     53  

A képzés teljes óraszáma: 2590      1260  

Szakmai gyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat összesen: 564,5 60     283 60 
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Számítógépes adatrögzítő - OKJ 31 346 02 rész-szakképesítés  NAPPALI ESTI 

Szakmai követelménymodul Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Gépírás és levelezési gyakorlat 0 90 

105 

0 192,5 282,5 0 54 

53 

0 87,5 141,5 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások A tízujjas vakírás alapgyakorlatai   10     10   10     10 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Billentyűkezelés   56     56   24     24 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Az írástechnika megerősítése   12     12   12     12 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Sebességfokozás    12   32 44   8   16 24 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Szövegfeldolgozások, szöveggyakorlatok       30 30       15 15 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Irodai gépírás gyakorlata       25,5 25,5       12,5 12,5 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Levelezési alapismeretek a titkári munkában       6  6       5 5 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások 
Levelezési alapgyakorlatok a titkári 

munkában 
      28 28       12 12 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Levelezés a hivatali és üzleti életben       41 41       12 12 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Komplex levélgyakorlatok       30 30       15 15 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Irodai alkalmazások gyakorlata 0 72 0 105 177 0 36 0 52,5 88,5 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai   18     18   9     9 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Dokumentumszerkesztés a titkári munkában   18   10 28   9   5 14 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Táblázatok készítése a titkári munkában   18   25 43   9   12 21 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Adatbázisok készítése a titkári munkában   18   25 43   9   12 21 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások A prezentáció mint kommunikációs technika       25 25       12 12 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások A weblapkészítés alapjai       20 20       11,5 11,5 

12084-16 Üzleti kommunikáció és 

protokoll 
Kommunikáció a titkári munkában 108+18 0 

  

210+52,5 0 388,5 54 0 

  

140 0 194 

12084-16 Üzleti kommunikáció és 

protokoll 
Üzleti nyelvi kultúra 40       40 20       20 

12084-16 Üzleti kommunikáció és 

protokoll 
Üzleti kommunikáció 15+18   30   63 7   15   22 

12084-16 Üzleti kommunikáció és 

protokoll 
Protokoll az irodában 15   20   35 8   10   18 

12084-16 Üzleti kommunikáció és 

protokoll 
Digitális kommunikáció a titkári munkában 15   20   35 7   10   17 

12084-16 Üzleti kommunikáció és 

protokoll 
Nemzetközi protokoll     30   30     15   15 

12084-16 Üzleti kommunikáció és 

protokoll 
Munkahelyi, irodai kapcsolatok 23   15   38 12   8   20 

12084-16 Üzleti kommunikáció és 

protokoll 
Munkahelyi konfliktuskezelés     30   30     20   20 

12084-16 Üzleti kommunikáció és 

protokoll 
Tárgyalástechnika     30+20   50     20   20 

12084-16 Üzleti kommunikáció és 

protokoll 
Marketingkommunikáció     35+32,5   67,5     42   42 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 108+18 162 210+52,5 297,5 777,5+70,5=848 54 90 140 140 424 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 882,5+70,5=953 144 53 280 477 

Elméleti óraszámok/aránya 108+18+210+52,5=388,5 / 40,76%  54+140=194 / 40,67%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 162+105+297,5=564,5 / 59,34%  90+53+140= 283 / 59,33%  
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Gondnok - OKJ 31 811 03 

rész-szakképesítés  Tantárgyak 

NAPPALI   ESTI   
SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   
36 HÉT 35 HÉT 

összesen 
  36 HÉT 35 HÉT 

összesen  
30-70% 1. év 2. év   1. év 2. év  

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 4+1 180 3 105 285  2 72 1 35 107  
Élő idegen nyelv 4 144 3 105 249  3 108 2 70 178  
Matematika 4+1 180 3 105 285  2 72 1 35 107  
Társadalom és jelenkor-ismeret 3 108 2 70 178  1 36 1 35 71  
Természetismeret 3 108 2 70 178  1 36 1 35 71  
Alapvető munkavállalói és életpálya-építési 

modulok 
1 

36 
1 

35 142  
- 

  
1 

35 35  
Testnevelés és sport* 2 72 2 70 142  -   -   0  
Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 36 1 35 71  1 36 1 35 71  

Szabadon tervezhető órakeret:  Informatika 2 72 0 +1 35 107  2 72 -   72  
Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35 71  1 36 1 35 71  

 Összesen: 24 864 17 595 1459  12 432 8 280 712  

 Közismereti óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 
27 

972 
19 665 

1637  
13 

468 
9 315 

783  
10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 
Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem 1+0,5 

54 
  0 

54  0,5 18   
0 

18  
10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 
Élelmiszerek csoportjai 3 

108 
1+0,5 52,5 

160,5  1,5 54 1 
35 

89  
10049-12 Konyhai kisegítés Előkészítési és ételkészítési alapismeretek   0 1,5+0,5 70 70    0 1 35 35  

Szakmai elmélet összesen: 4,5 162 3,5 122,5 284,5 30 2 72 2 70 142 30 

10049-12 Konyhai kisegítés Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat   0 3 105 105    0 1 35 35  
11793-16 Fogadós napi 

tevékenységei 
Szálláshely üzemeltetési gyakorlat   

0 
5 175 

175    0 2,5 
87,5 

87,5  
11793-16 Fogadós napi 

tevékenységei 
Üzemeltetési alapismeretek gyakorlat 3,5 

126 
  0 

126  2 72   
0 

72  
11793-16 Fogadós napi 

tevékenységei 
Program- és rendezvényszervezés gyakorlat   

0 
4+0,5 157,5 

157,5    0 2,5 
87,5 

87,5  
Szakmai gyakorlat összesen: 3,5 126 12,5 437,5 563,5  2 72 6 210 282  

Összes szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 8 288 16 560 848  4 144 8 280 424  
Összes közismeret és szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 35 1260 35 1225 2485  17 612 17 595 1207  

Összefüggő szakmai gyakorlat:   105     105    53     53  

A képzés teljes óraszáma: 2590      1260  

Szakmai gyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat összesen: 668,5 70     335 70 
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Gondnok - OKJ 31 811 03 rész-szakképesítés  NAPPALI ESTI 

Szakmai követelménymodul Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 
Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem 36+18 0 

105 

0 0 54 18 0 

53 

0 0 18 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 
Az élelmiszereket felépítő anyagok és tápértékük megőrzése 20       20 10       10 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 
Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei 8+10       18 4       4 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 
Vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei  4+4       8 2       2 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 
Fogyasztóvédelem 4+4       8 2       2 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 
Élelmiszerek csoportjai 108 0 35+17,5 0 52,5 54 0 35 0 89 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 
Növényi eredetű élelmiszerek 54       54 27       27 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 
Állati eredetű élelmiszerek 54       54 27       27 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 
Édesítőszerek és édesipari termékek, koffeintartalmú élvezeti áruk     5   5     5   5 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 
Fűszerek, ízesítők, zamatosítók és állományjavítók     5   5     5   5 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 
Italok     25+17,5   42,5     25   25 

10049-12 Konyhai kisegítés Előkészítési és ételkészítési alapismeretek 0 0 52,5+17,5 0 70 0 0 35 0 35 

10049-12 Konyhai kisegítés Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai elvárások, HACCP     3   3     3   3 

10049-12 Konyhai kisegítés Technológiai alapismeretek     11,5+17,5   29     6   6 

10049-12 Konyhai kisegítés Saláták, öntetek, köretek      19   19     14   14 

10049-12 Konyhai kisegítés Főzelékek, levesek, levesbetétek     19   19     12   12 

10049-12 Konyhai kisegítés Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat 0 0 0 105 105 0 0 0 35 35 

10049-12 Konyhai kisegítés Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai elvárások, HACCP       9 9       3 3 

10049-12 Konyhai kisegítés Technológiai alapismeretek       26 26       10 10 

10049-12 Konyhai kisegítés Saláták, öntetek, köretek        40 40       12 12 

10049-12 Konyhai kisegítés Főzelékek, levesek, levesbetétek       30 30       10 10 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Szálláshely üzemeltetési gyakorlat 0 0 0 175 175 0 0 0 87,5 87,5 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Jogszabályi háttér       16 16       6 6 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Szálláshely épülete és berendezései       41 41       20 20 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei A vendégfogadás       50 50       20 20 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Szálláshelyek szolgáltatásai       40 40       20 20 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Szálláshelyek biztonsági tevékenysége       28 28       21,5 21,5 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Üzemeltetési alapismeretek gyakorlat 0 126 0 0 126 0 72 0 0 72 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Balesetvédelem és elsősegélynyújtás   46     46   26     26 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Környezetvédelem és hulladékgyűjtés   4     4   2     2 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Karbantartási előírások   20     20   10     10 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Védőeszközök és foglalkozási betegségek   10     10   10     10 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Takarítási eljárások és dokumentáció   28     28   14     14 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Vegyszerek és azok kezelése   18     18   10     10 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Program- és rendezvényszervezés gyakorlat 0 0 0 140+17,5 157,5 0 0 0 87,5 87,5 
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11794-16 Fogadós napi tevékenységei Programok és rendezvények fajtái       24 24       15 15 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Rendezvények helyszínei és technikája       14 14       6 6 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei A szervezési folyamat       24 24       10 10 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei A lebonyolítási folyamat       38 38       20 20 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Teendők a rendezvény után       14 14       4 4 

11794-16 Fogadós napi tevékenységei Rendezvények évszakok, népszokások és ünnepek alkalmával       26+17,5 43,5       33,5 33,5 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 144+18 126 87,5+35 420+17,5 777,5+70,5=848 72 72 70 210 424 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 882,5+70,5=953 144 53 280 477 

Elméleti óraszámok/aránya 144+18+87,5+35=284,5 óra / 29,85 %  72+70=142 óra / 29,77 %  

Gyakorlati óraszámok/aránya 126+420+17,5+105=668,5 óra / 70,15%  72+53+210=335 óra / 70,23%  
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  NAPPALI   ESTI   

Konyhai kisegítő rész-szakképesítés OKJ 21 811 01  (36 hét) (35 hét)   (36 hét) (35 hét)   

  

Évfolyam/ Tantárgyak 

SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   

  A   A   

30-70% 1. év 2. év   1. év 2. év   

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 4+1 180 3 105 285 2 72 1 35 107 

Élő idegen nyelv 4 144 3 105 249 3 108 2 70 178 

Matematika 4+1 180 3 105 285 2 72 1 35 107 

Társadalom és jelenkor-ismeret 3 108 2 70 178 1 36 1 35 71 

Természetismeret 3 108 2 70 178 1 36 1 35 71 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok 1 36 1 35 142 -   1 35 35 

Testnevelés és sport* 2 72 2 70 142 -   -   0 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 36 1 35 71 1 36 1 35 71 
Szabadon tervezhető órakeret:  Informatika 2 72 0 +1 35 107 2 72 -   72 

Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35 71 1 36 1 35 71 

  Összesen: 24 864 17 595 1459 12 432 8 280 712 

  8-10% szabad sáv (közismereti rész) 3 108 2 70 178 1 36 1 35 71 

  Közismereti óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 27 972 19 665 1637 13 468 9 315 783 

10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem 1 36   0 36 0,5 18   0 18 

10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem Élelmiszerek csoportjai 1 36 2 70 106 0,5 18 1 35 53 

10049-12 Konyhai kisegítés Előkészítési és ételkészítési alapismeretek 1,5 54 2 70 124 1 36 1 35 71 

Szakmai elmélet összesen: 3,5 126 4 140 266 2 72 2 70 142 

10049-12 Konyhai kisegítés 

Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat 
4 +0,5 162 

3,5 

+1,5 
175 

337 
2 +0,5 90 2,5 +0,5 105 

195 

10049-12 Konyhai kisegítés Előkészítési és ételkészítési alapozó üzemi gyakorlat   0 7 245 245   0 3,5 122,5 122,5 

Szakmai gyakorlat összesen: 4,5 162 12 420 582 2,5 90 6+0,5 227,5 317,5 

  Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 7,5 270 14,5 507,5 777,5 4 144 8 280 424 

  8-10% szabad sáv (szakmai rész) 0,5 18 1,5 52,5 70,5 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

  Szakmai óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 8 288 16 560 848 4,5 162 8,5 297,5 459,5 

  Közismeret és szakmai óra, szabadsáv nélkül - összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 2236,5 16 576 16 560 1136 

  Közismeret és szakmai óra, szabadsávval - összesen 35 1260 35 1225 2485 17,5 630 17,5 612,5 1242,5 

  Összefüggő gyakorlat - 3 hét 105       2590 53       1295,5 

A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő 953 óra (270+105+507,5+18+52,5) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 

Szakmai órák összesen: 

(8*36)+105+(16*35)=288+105+560=953 

 

    

 

 

 

  



28 

 

Vendéglátó eladó - OKJ 31 811 04 

rész-szakképesítés  Tantárgyak 

NAPPALI   ESTI   
SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   
36 HÉT 35 HÉT 

összesen 
  36 HÉT 35 HÉT 

összesen  

30-70% 1. év 2. év   1. év 2. év  

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 4+1 180 3 105 285  2 72 1 35 107  
Élő idegen nyelv 4 144 3 105 249  3 108 2 70 178  
Matematika 4+1 180 3 105 285  2 72 1 35 107  
Társadalom és jelenkor-ismeret 3 108 2 70 178  1 36 1 35 71  
Természetismeret 3 108 2 70 178  1 36 1 35 71  
Alapvető munkavállalói és életpálya-építési 

modulok 
1 

36 
1 

35 142  
- 

  
1 

35 35  
Testnevelés és sport* 2 72 2 70 142  -   -   0  
Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 36 1 35 71  1 36 1 35 71  

Szabadon tervezhető órakeret:  Informatika 2 72 0 +1 35 107  2 72 -   72  
Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35 71  1 36 1 35 71  

 Összesen: 24 864 17 595 1459  12 432 8 280 712  

 Közismereti óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 
27 

972 
19 665 

1637  
13 

468 
9 315 

783  
11518-16 Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1 36 1 35 71  0,5 18 0,5 17,5 35,5  
11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 
Élelmiszerbiztonság alapjai 0,5 

18 
0,5 17,5 

35,5  
0,5 

18 
0,5 17,5 

35,5  
11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 
Vendéglátás higiénéje 0,5 

18 
0,5 17,5 

35,5  
0,5 

18 
0,5 17,5 

35,5  
11520-16 Vendéglátó kereskedelem Értékesítés elmélete 1 36 2,5+0,5 105 141  0,5 18 0,5 17,5 35,5  

Szakmai elmélet összesen: 3 108 5 175 283 30 2 72 2 70 142 30 

11518-16 Élelmiszerismeret Élelmiszerek a gyakorlatban 1 36 2,5 87,5 123,5  0,5 18 2 70 88  
11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 
Élelmiszerbiztonság alapjai   

0 
0,5+0,5 35 

35  
  

0 
0,5 17,5 

17,5  
11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 
Vendéglátás higiénéje   

0 
0,5+0,5 35 

35  
  

0 
0,5 17,5 

17,5  
11520-16 Vendéglátó kereskedelem Értékesítés gyakorlata 3,5+0,5 144 6,5 227,5 371,5  1,5 54 3 105 159  

Szakmai gyakorlat összesen: 5 180 11 385 565  2 72 6 210 282  
Összes szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 8 288 16 560 848  4 144 8 280 424  

Összes közismeret és szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 35 1260 35 1225 2485  17 612 17 595 1207  
Összefüggő szakmai gyakorlat:  105     105   53   53  

A képzés teljes óraszáma: 2590      1260  
Szakmai gyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat összesen: 670 70     335 70 
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Vendéglátó eladó - OKJ 31 811 04 rész-szakképesítés  NAPPALI ESTI 

Szakmai követelménymodul Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11518-16 Élelmiszerismeret 

Általános élelmiszerismeret 36 0 

105 

35 0 71 18 0   17,5 0 35,5 

Táplálkozástani ismeretek 10       10 5   

  

    5 

Környezetvédelmi ismeretek 4       4 2       2 

Fogyasztóvédelem 4       4 2       2 

Élelmiszerek csoportjai I. 9       9 4       4 

Élelmiszerek csoportjai II. 9   18   27 5   8   13 

Élelmiszerek csoportjai III.     17   17     9,5   9,5 

Élelmiszerek a gyakorlatban 0 36 0 87,5 123,5 0 18 0 70 88 

Élelmiszerek csoportjai a gyakorlatban I.   18   22 40   18   12 30 

Élelmiszerek csoportjai a gyakorlatban II.   18   33,5 51,5   18   25 43 

Élelmiszerek csoportjai a gyakorlatban III.       32 32       33 33 

11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 

Élelmiszerbiztonság alapjai 18 0 17,5 17,5+17,5 70,5 18 0 17,5 17,5 53 

Élelmiszerbiztonságról általában 3   3,5 3,5+3,5 13,5 3   3,5 3,5 10 

Élelmiszer mikrobiológia 6   5 5+5 21 6   5 5 16 

Kémai-toxikológiai élelmiszerbiztonság 4   4 4+4 16 4   4 4 12 

Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok 5   5 5+5 20 5   5 5 15 

Vendéglátás higiénéje 18 0 17,5 17,5+17,5 60,5 18 0 17,5 17,5 53 

Higiénia a vendéglátásban 10   5 5+5 25 10   5 5 20 

Személyi higiénia 3   3,5 3,5+3,5 13,5 3   3,5 3,5 10 

HACCP, GHP 5   9 9+9 32 5   9 9 23 

11520-16 Vendéglátó kereskedelem 

Értékesítés elmélete 36 0 87,5+17,5 0 141 18 0 17,5 0 35,5 

Vendéglátó értékesítés alapjai 10   15,5+5,5   31 5   4   9 

Ételek, italok értékesítése I. 13   36+6   55 7   6   13 

Ételek, italok értékesítése II. 13   36+6   55 6   7,5   13,5 

Értékesítés gyakorlata 0 126+18 0 227,5 371,5 0 54 0 105 159 

Értékesítés előészítő műveletei   72   50 122   20   25 45 

Ételek, italok értékesítése I.   26+9   85,5 120,5   12   40 52 

Ételek, italok értékesítése II.   28+9   92 129   22   40 62 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 108 162+18 157,5+17,5 350+35 777,5+70,5=848 72 72 70 210 424 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 882,5+70,5=953 144 53 505 477 

Elméleti óraszámok/aránya 108+157,5+17,5=283         30,1%  72+70=142         30,1%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 162+18+350+105+35=670        69,9%  72+53+210=335    69,9%  
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Intézménytakarító - OKJ 31 853 05 

rész-szakképesítés  Tantárgyak 

NAPPALI   ESTI   
SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   
36 HÉT 35 HÉT 

összesen 
  36 HÉT 35 HÉT 

összesen  

30-70% 1. év 2. év   1. év 2. év  

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 4+1 180 3 105 285  2 72 1 35 107  
Élő idegen nyelv 4 144 3 105 249  3 108 2 70 178  
Matematika 4+1 180 3 105 285  2 72 1 35 107  
Társadalom és jelenkor-ismeret 3 108 2 70 178  1 36 1 35 71  
Természetismeret 3 108 2 70 178  1 36 1 35 71  
Alapvető munkavállalói és életpálya-építési 

modulok 
1 

36 
1 

35 142  
- 

  
1 

35 35  
Testnevelés és sport* 2 72 2 70 142  -   -   0  
Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 36 1 35 71  1 36 1 35 71  

Szabadon tervezhető órakeret:  Informatika 2 72 0 +1 35 107  2 72 -   72  
Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35 71  1 36 1 35 71  

 Összesen: 24 864 17 595 1459  12 432 8 280 712  

 Közismereti óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 
27 

972 
19 665 

1637  
13 

468 
9 315 

783  
Tisztítás-technológia eljárások és 

technológiák I. 
Tisztítás-technológiai alapok 3 

108 
4,5+0,5 175 

283 30 
1,5 

54 
2,5 87,5 

141,5 30 

Tisztítás-technológia eljárások és 

technológiák I. 
Technológiai ismeretek 4,5+0,5 

180 
10+1 385 

565  
2,5 

90 
5,5 192,5 

282,5  
Összes szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 8 288 16 560 848  4 144 8 280 424  

Összes közismeret és szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 35 1260 35 1225 2485  17 612 17 595 1207  

Összefüggő szakmai gyakorlat:  105     105   53   53  

A képzés teljes óraszáma: 2590      1260  

Szakmai gyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat összesen: 670 70     335,5 70 
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Intézménytakarító - OKJ 31 853 05 rész-szakképesítés  NAPPALI ESTI 

Szakmai követelménymodul Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH/1. évfolyam SZH/2. évfolyam SZH/1. évfolyam SZH/2. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11846-12 Tisztítás-technológia 

eljárások és technológiák I. 

Tisztítás-technológiai alapok 108     157,5+17,5   283 54     87,5   141,5 

A szakma meghatározása és az ahhoz kapcsolódó fogalomrendszer 36     58   94 16     28   44 

Alkalmazott kémia, fizika, mikrobiológia és higiénia 36     58   94 16     28   44 

Szennyeződések, felületek és területek 36     59   95 16     21,5   37,5 

Technológiai ismeretek   162+18     350+35 565   90     192,5 282,5 

Kézi eljárások és technológiák   60     140 200   30     70 100 

Gépi eljárások és technológiák   60     140 200   34     70 104 

Segéd és kiegészítő tevékenységek   42+18     70+35 165   26     52,5 78,5 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 108 162+18   157,5+17,5 350+35 777,5+70,5=848 54 90   87,5 192,5 424 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 882,5+70,5=953 144 53 280 477 

Elméleti óraszámok/aránya 108+157,5+17,5= 283     30%  54+87,5= 141,5       30%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 162+18+105+350+35= 670       70%  90+53+192,5= 335,5        70%  
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Kerti munkás - OKJ 21 622 01 

rész-szakképesítés  Tantárgyak 

NAPPALI   ESTI   
SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   
36 HÉT 35 HÉT 

összesen  36 HÉT 35 HÉT 
összesen  

30-70% 1. év 2. év  1. év 2. év  

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 4+1 180 3 105 285  2 72 1 35 107  
Élő idegen nyelv 4 144 3 105 249  3 108 2 70 178  
Matematika 4+1 180 3 105 285  2 72 1 35 107  
Társadalom és jelenkor-ismeret 3 108 2 70 178  1 36 1 35 71  
Természetismeret 3 108 2 70 178  1 36 1 35 71  
Alapvető munkavállalói és életpálya-építési 

modulok 
1 

36 
1 

35 142  
- 

  
1 

35 35  
Testnevelés és sport* 2 72 2 70 142  -   -   0  
Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 36 1 35 71  1 36 1 35 71  

Szabadon tervezhető órakeret:  Informatika 2 72 0 +1 35 107  2 72 -   72  
Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35 71  1 36 1 35 71  

 Összesen: 24 864 17 595 1459  12 432 8 280 712  

 Közismereti óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 
27 

972 
19 665 

1637  
13 

468 
9 315 

783  
10961-16 Kertészeti alapismeretek Növénytani ismeretek 1 36 1 35 71  0,5 18 0,5 17,5 35,5  
10961-16 Kertészeti alapismeretek Műszaki alapismeretek 1 36 1 35 71  0,5 18 0,5 17,5 35,5  
10962-16  Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 0,5 

18 
1 35 

53  0,5 18 0,5 
17,5 

35,5  
11024-16 Kerti munkák Kerti munkák 1+0,5 54 1 35 89  0,5 18 0,5 17,5 35,5  

Szakmai elmélet összesen: 4 144 4 140 284 30 2 72 2 70 142 30 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Termesztési ismeretek gyakorlat 1 36 4 140 176  0,5 18 2 70 88  
10961-16 Kertészeti alapismeretek Műszaki alapismeretek gyakorlat 1 36 3 105 141  0,5 18 1,5 52,5 70,5  
11024-16 Kerti munkák Kerti munkák gyakorlat 2 72 3,5+1,5 175 247  1 36 2,5 87,5 123,5  

Szakmai gyakorlat összesen: 4 144 12 420 564  2 72 6 210 282  
Összes szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 8 288 16 560 848  4 144 8 280 424  

Összes közismeret és szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 35 1260 35 1225 2485  17 612 17 595 1207  

Összefüggő szakmai gyakorlat:  105     105   53   53  
A képzés teljes óraszáma: 2590      1260  

Szakmai gyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat összesen: 669 70     335 70 
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Kerti munkás - OKJ 21 622 01 rész-szakképesítés  NAPPALI ESTI 

Szakmai követelménymodul Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH./1. évfolyam SZH./2. évfolyam SZH./1. évfolyam SZH./2. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Növénytani ismeretek 36   

105 

35   71 18   

53 

17,5   35,5 

10961-16 Kertészeti alapismeretek A növény felépítése 12   11   23 6   5,5   11,5 

10961-16 Kertészeti alapismeretek A növények életjelenségei 12   12   24 6   6   12 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Növény- és környezettan 12   12   24 6   6   12 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Termesztési ismeretek gyakorlat   36   140 176   18   70 88 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Termesztés tárgyi feltételei   12   46 58   6   22 28 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Trágyázás, öntözés   12   47 59   6   24 30 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Növényvédelem   12   47 59   6   24 30 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Műszaki alapismeretek 36   35   71 18   17,5   35,5 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Anyagismeret 12   12   24 6   6   12 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Gépelemek, erőgépek, belső égésű motorok 12   12   24 6   6   12 

10961-16 Kertészeti alapismeretek A termesztés gépei 12   11   23 6   5,5   11,5 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Műszaki alapismeretek gyakorlat   36   105 141   18   52,5 70,5 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Kéziszerszámok használata   12   35 47   6   17,5 23,5 

10961-16 Kertészeti alapismeretek 
Gépelemek, erőgépek, belső égésű motorok 

működése 
  12   35 47   6   17,5 23,5 

10961-16 Kertészeti alapismeretek A termesztés gépeinek működése   12   35 47   6   17,5 23,5 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Munkavállalói ismeretek  18   35   53 18   17,5   35,5 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Munkavédelmi szabályok 6   11   17 6   5,5   11,5 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Tűz- és robbanásvédelem 6   12   18 6   6   12 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Környezetvédelem 6   12   18 6   6   12 

11024-16 Kerti munkák Kerti munkák 36+18   35   89 18   17,5   35,5 

11024-16 Kerti munkák Gyümölcsös növények telepítése 12+6   12   30 6   6   12 

11024-16 Kerti munkák Zöldségnövények telepítése 12+6   12   30 6   6   12 

11024-16 Kerti munkák Szőlő telepítése 12+6   11   30 6   5,5   11,5 

11024-16 Kerti munkák Kerti munkák gyakorlat   72   122,5+52,5 194.5   36   87,5 123,5 

11024-16 Kerti munkák Gyümölcsös növények telepítésének gyakorlata   24   41+20 85   12   30 42 

11024-16 Kerti munkák Zöldségnövények telepítésének gyakorlata   24   41,5+12,5 78   12   27,5 39,5 

11024-16 Kerti munkák Szőlő telepítésének gyakorlata   24   40+20 84   12   30 42 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 126+18 144   140 367,5+52,5 777,5+70,5=848 72 72   70 210 424 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 882,5+70,5=953 144 53 280 477 

Elméleti óraszámok/aránya 126+18+140=  284     30,1%  72+70=142      30,1%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 144+367,5+52,5+105= 669         69,9% 72+53+210= 335         69,9% 
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  NAPPALI ESTI 

21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás 

rész-szakképesítés  
Tantárgyak 

SZH/1. SZH/2. 

összesen 

SZH/1. SZH/2. 

összesen 

A A 

36 hét 35 hét 36 hét 35 hét 

1. év 2. év 1. év 2. év 

30-70%   heti éves heti éves heti éves heti éves 

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 4+1 180 3 105 285 2 72 1 35 107 

Élő idegen nyelv 4 144 3 105 249 3 108 2 70 178 

Matematika 4+1 180 3 105 285 2 72 1 35 107 

Társadalom és jelenkor-ismeret 3 108 2 70 178 1 36 1 35 71 

Természetismeret 3 108 2 70 178 1 36 1 35 71 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok 1 36 1 35 142 -   1 35 35 

Testnevelés és sport* 2 72 2 70 142 -   -   0 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 36 1 35 71 1 36 1 35 71 

Szabadon tervezhető órakeret:  Informatika 2 72 0 +1 35 107 2 72 -   72 

Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35 71 1 36 1 35 71 

Összesen: 24 864 17 595 1459 12 432 8 280 712 

8-10% szabad sáv (közismereti rész) 3 108 2 70 178 1 36 1 35 71 

Közismereti óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 27 972 19 665 1637 13 468 9 315 783 

11945-16Sütőipari alapismeretek Sütőipari technológia I 1 36 1 35 71 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

11945-16Sütőipari alapismeretek Szakmai gépek I 1+0,5 54 1 35 89 0,5+0,5 36 0,5 17,5 53,5 

11945-16Sütőipari alapismeretek Szakmai számítások I   0 1 35 35   0 0,5 17,5 17,5 

11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek Munka- és környezetvédelem 0,5 18   0 18 0,5 18   0 18 

11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek Mikrobiológia és higiénia 0,5 18   0 18 0,5 18   0 18 

11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek Minőségirányítás   0 0,5 17,5 17,5   0 0,5 17,5 17,5 

11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek Gazdasági és fogyasztóvédelmi ismeretek   0 1 35 35   0 0,5 17,5 17,5 

Szakmai elmélet összesen: 3+0,5 126 4,5 157,5 283,5 2+0,5 126 2,5 87,5 213,5 

11945-16Sütőipari alapismeretek Szakmai gyakorlat I 4,5 162 7+1,5 297,5 459,5 2 72 4+0,5 157,5 229,5 

11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek Minőség-ellenőrzés gyakorlat   0 3 105 105   0 1,5 52,5 52,5 

Szakmai gyakorlat összesen: 4,5 162 10+1,5 402,5 564,5 2 72 5,5+0,5 210 282 

Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 7,5 270 14,5 507,5 777,5 4 144 8 280 424 

8-10% szabad sáv (szakmai rész) 0,5 18 1,5 52,5 70,5 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

Szakmai óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 8 288 16 560 848 4,5 162 8,5 297,5 459,5 

Közismeret és szakmai óra, szabadsáv nélkül - összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 2236,5 16 576 16 560 1136 

Közismeret és szakmai óra, szabadsávval - összesen 35 1260 35 1225 2485 17,5 630 17,5 612,5 1242,5 

Összefüggő gyakorlat - 3 hét 105       2590 53       1295,5 
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B típusú órahálók 

(hosszabb képzési idejű rész-szakképesítés mellett alacsonyabb arányú közismereti képzés a felkészültebb tanulók számára) 

 

  

 

  
Képzési idő 

aránya 

közismeret elmélet és gyakorlat 
összefüggő 

szakmai 

gyakorlat 

összes óra 
A képzés 

összes 

óraszáma 

összes A 

képzés 

összes 

óraszám

a 

arány 
összes 

szakmai óra 

(e+gy+öszgy)  
    1.év 2.év 1.év 2.év 1.év 2.év 

közis

meret 

szak

mai 
elmélet gyakorlat 

   Szakképesítések megnevezése heti éves heti éves heti éves heti éves heti éves heti éves éves éves éves éves 

B 

21 215 01 Kosárfonó 

hosszabb 19 684 11 385 16 576 24 840 105 35 1260 35 1225 2590 1069 1521 2590 30 457 70 1064 1521 

31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru eladó 

31 215 01 Virágbolti eladó 

21 622 02 Parkgondozó 

31 541 15 Falusi vendéglátó 
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30-70% 

Élelmiszer, vegyiárú eladó rész-szakképesítés  OKJ 31 341 05  

NAPPALI   ESTI   

(36 hét) (35 hét)   (36 hét) (35 hét)   

  

Évfolyam/ Tantárgyak 

SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   

  B   B   

  1. év 2. év   1. év 2. év   

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 3 108 2 70   1,5+1 90 1 35   

Élő idegen nyelv 3 108 2 70   1,5 54 1 35   

Matematika 3 + 1 144 2 70   1,5 54 1 35   

Társadalom és jelenkor-ismeret 1,5 54 1 35   0,5 18 0,5 17,5   

Természetismeret 1,5 54 1 35   0,5 18 0,5 17,5   

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok 
0,5 +0,5 36 1 35   0  0,5 17,5   

Testnevelés és sport* 2 72 -         -     

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 36 1 35   1 36 1 35   

Szabadon tervezhető órakeret:  Informatika 1 36     0,5 18     

Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35  1 36 0,5 17,5  

  Összesen: 16,5 594 10 350   7 252 5,5 192,5   

  8-10% szabad sáv (közismereti rész) 2,5 90 1 35   1 36 0,5 17,5   

  Testnevelés óra felhasználása esti munkarendben           1 36       

Közismereti óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 19 684 11 385   9 324 6 210   

11992-16 Kereskedelmi ismeretek Kereskedelmi ismeretek 2 72 3 105   1 36 1,5 52,5   

11691-16 Eladástan Eladástan 1,5+0,5 54+18 1,5+0,5 52,5+17,5   1 36 0,5 17,5   

10028-16 Élelmiszerek és vegyi áruk 

forgalmazása 
Élelmiszer- és vegyi áruismeret 2 72 2 70   1 36 1+0,5 52,5   

Szakmai elmélet összesen: 6 216 7 245 461 3 108 3,5 122,5 230,5 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek Kereskedelmi gyakorlat 6 216 8,5+0,5 297,5+17,5   3 108 4 140   

11691-16 Eladástan Eladási gyakorlat 3,5+0,5 126+18 6,5+1,5 227,5+52,5   1,5+1 90 3+1 140   

Szakmai gyakorlat összesen: 10 360 16 560 920 5,5 198 8 280 478 

Szakmai elmélet és gyakorlat szabadsáv nélkül - összesen: 15 540 21,5 752,5   7,5 270 10 350   

8-10% szabad sáv (szakmai rész) 1 36 2,5 87,5   1 36 1,5 52,5   

Szakmai óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 16 576 24 840 1416 8,5 306 11,5 402,5 708,5 

Közismeret és szakmai óra, szabadsáv nélkül - összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 2236,5 15,5 558 15,5 542,5 1100,5 

Közismeret és szakmai óra, szabadsávval - összesen 35 1260 35 1225 2485 17,5 630 17,5 612,5 1242,5 

  Összefüggő gyakorlat - 3 hét 105   2590 53   1295,5 

(A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő összesen: 1521 óra nyári összefüggő gyakorlattal 

és szakmai szabad sávval együtt) 
Szakmai órák összesen: 

(16*36)+105+(24*35)=576+105+840=1521 
 Szakmai órák összesen: 

(8,5*36)+53+(11,5*35)=306+53+402,5=761,5 
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Élelmiszer, vegyiárú eladó rész-szakképesítés  OKJ 31 341 05 Nappali Esti 

Szakmai követelmény- modul 

Tantárgyak/ Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen témakörök SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

  elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11992-16 Kereskedelmi 

ismeretek 

Kereskedelmi ismeretek 72 0 

105 

105 0 177 36 0 

53 

52,5 0 88,5 

Áruforgalom 28   54   82 14   27   41 

Jogszabályok alkalmazása 28   25   53 14   12,5   26,5 

Pénztár- és pénzkezelés, bizonylatkitöltés 16   26   42 8   13   21 

Kereskedelmi gyakorlat 0 216 0 297,5+17,5 531 0 108 0 140 248 

Áruforgalom gyakorlata   72   107,5 179,5   36   35 71 

Jogszabályok alkalmazásának gyakorlata   54   60 114   27   35 62 

Pénztár- és pénzkezelés gyakorlata   36   60 96   18   35 53 

Bizonylatkitöltés gyakorlata   54   70 124   27   35 62 

11691-16 Eladástan 

Eladástan 54+18 0 52,5+17,5 0 142 27 0 17,5 0 44,5 

Eladási ismeretek 18   17,5   35,5 9   5,5   14,5 

Eladás idegen nyelven 36   35   71 18   12   30 

Eladási gyakorlat 0 126+18 0 227,5+52,5 566 0 54+36 0 105+35 230 

Az eladó személyisége   54   50 104   27   50 77 

Az eladási folyamat gyakorlása   72   177,5 249,5   36   90 126 

10028-16 Élelmiszerek és vegyi 

áruk forgalmazása 

Élelmiszer- és vegyi áruismeret 72 0 70 0 142 36 0 35+17,5 0 159,5 

Élelmiszer áruismeret I. 54       54 27       27 

Élelmiszer áruismeret II. 18   35   53 9   25   34 

Vegyi áruk ismerete     35   35     27,5   27,5 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 216 360 245 595 1416 99 198 122,5 280 699,5 

Összes éves/ögy óraszám: 576 105 840 1521 297 53 402,5 752,5 

Elméleti óraszámok/aránya 461/28% 221,5/30% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1025/72% 531/70% 
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    NAPPALI   ESTI   

Kosárfonó rész-szakképesítés 

Tantárgyak 

SZH/1. SZH/2. 

összesen 

SZH/1. SZH/2. 

összesen 

OKJ 21 215 01 B B 

  36 hét 35 hét 36 hét 35 hét 

  1. év 2. év 1. év 2. év 

    heti éves heti éves heti éves heti éves 

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 3 108 2 70 178 1,5+1 90 1 35 125 

Élő idegen nyelv 3 108 2 70 178 1,5 54 1 35 89 

Matematika 3 + 1 144 2 70 214 1,5 54 1 35 89 

Társadalom és jelenkor-ismeret 1,5 54 1 35 89 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

Természetismeret 1,5 54 1 35 89 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok 0,5 +0,5 36 1 35 71 0  0,5 17,5 17,5 

Testnevelés és sport* 2 72 -   72     -   0 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 36 1 35 71 1 36 1 35 71 

Szabadon tervezhető órakeret:  Informatika 1 36   71 0,5 18   18 

Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35 71 1 36 0,5 17,5 53,5 

Összesen: 16,5 594 10 350 944 8 288 5 175 463 

8-10% szabad sáv (közismereti rész) 2,5 90 1 35 125 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

Közismereti óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 19 684 11 385 1069 8,5 306 5,5 192,5 498,5 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése Művészettörténet 1 36 1 35 71 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése Általános néprajz 1 36 1 35 71 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése Népi kézműves szakmai ismeretek 
1 36   0 36 0,5 18   0 18 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing 1 36 2 70 106 0,5 18 1 35 53 

10690-12 Kosárfonás Kosárfonás szakmai ismeretek 1 36 3 105 141 0,5 18 1,5 52,5 70,5 

10690-12 Kosárfonás Kosárfonás szakmai néprajz   0 1 35 35   0 0,5 17,5 17,5 

Szakmai elmélet összesen: 5 180 8 280 460 2,5 90 4 140 230 

10681-12 Népi kézműves vállalkozás működtetése Rajz gyakorlatok 2 72 1 35 107 1 36 0,5 17,5 53,5 

10690-12 Kosárfonás Kosárfonás szakmai rajz gyakorlatok 1 36 2+0,5 90 126 0,5 18 1+0,5 52,5 70,5 

10690-12 Kosárfonás Kosárfonás gyakorlatok 7 +1 288 10 +2 420 708 4+1 180 5+1 210 390 

Szakmai gyakorlat összesen: 11 396 15,5 542,5 938,5 5,5+1 234 6,5+1 262,5 496,5 

Szakmai elmélet és gyakorlat szabadsáv nélkül - összesen: 15 540 21,5 752,5 1292,5 8 288 10,5 367,5 655,5 

8-10% szabad sáv (szakmai rész) 1 36 2,5 87,5 123,5 1 36 1,5 52,5 88,5 

Szakmai óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 16 576 24 840 1416 9 324 12 420 744 

Közismeret és szakmai óra, szabadsáv nélkül - összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 2236,5 16 576 15,5 542,5 1118,5 

Közismeret és szakmai óra, szabadsávval - összesen 35 1260 35 1225 2485 17,5 630 17,5 612,5 1242,5 

Összefüggő gyakorlat - 3 hét 105     0 2590 53     0 1295,5 
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Virágbolti eladó rész-szakképesítés  

Tantárgyak 

NAPPALI   ESTI   

  SZH/1. SZH/2. 

összesen 

SZH/1. SZH/2. 

összesen 

  B B 

  36 hét 35 hét 36 hét 35 hét 

OKJ 31 215 01 1. év 2. év 1. év 2. év 

30-70% heti éves heti éves heti éves heti éves 

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 3 108 2 70 178 1,5+1 90 1 35 125 

Élő idegen nyelv 3 108 2 70 178 1,5 54 1 35 89 

Matematika 3 + 1 144 2 70 214 1,5 54 1 35 89 

Társadalom és jelenkor-ismeret 1,5 54 1 35 89 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

Természetismeret 1,5 54 1 35 89 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok 0,5 +0,5 36 1 35 71 0  0,5 17,5 17,5 

Testnevelés és sport* 2 72 -   72     -   0 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 36 1 35 71 1 36 1 35 71 

Szabadon tervezhető órakeret:  Informatika 1 36   71 0,5 18   18 

Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35 71 1 36 0,5 17,5 53,5 

Összesen: 16,5 594 10 350 944 8 288 5 175 463 

8-10% szabad sáv (közismereti rész) 2,5 90 1 35 125 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

Közismereti óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 19 684 11 385 1069 8,5 306 5,5 192,5 498,5 

11074-12 Növényismeret és -kezelés Növényismeret és kezelés 4 144 3 105 249 2 72 1,5 52,5 124,5 

11077-12 Virágeladás alapjai Virágeladás alapjai 2,5 90 2,5 +0,5 105 195 1,5 54 1,5 52,5 106,5 

Szakmai elmélet összesen: 6,5 234 6 210 444 3,5 126 3 105 231 

11074-12 Növényismeret és -kezelés Növényismeret és kezelés gyakorlat 5 180 8 +2 350 530 2,5 90 3,5+1,5 175 265 

11077-12 Virágeladás alapjai Virágeladás alapjai gyakorlat 3,5 +1 162 8 280 442 2+1 108 4 140 248 

Szakmai gyakorlat összesen: 9,5 342 18 630 972 5,5 198 9 315 513 

Szakmai elmélet és gyakorlat szabadsáv nélkül - összesen: 15 540 21,5 752,5 1292,5 8 288 10,5 367,5 655,5 

8-10% szabad sáv (szakmai rész) 1 36 2,5 87,5 123,5 1 36 1,5 52,5 88,5 

Szakmai óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 16 576 24 840 1416 9 324 12 420 744 

Közismeret és szakmai óra, szabadsáv nélkül - összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 2236,5 16 576 15,5 542,5 1118,5 

Közismeret és szakmai óra, szabadsávval - összesen 35 1260 35 1225 2485 17,5 630 17,5 612,5 1242,5 

Összefüggő gyakorlat - 3 hét 105     0 2590 53     0 1295,5 

 

 



40 

 

Parkgondozó OKJ 21 522 02  

rész-szakképesítés  

 NAPPALI   ESTI   

Tantárgyak 

SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   
36 HÉT 35 HÉT 

összesen  36 HÉT 35 HÉT 
összesen  

30-70% 1. év 2. év  1. év 2. év  

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 3 108 2 70 178  1,5+1 90 1 35 125  
Élő idegen nyelv 3 108 2 70 178  1,5 54 1 35 89  
Matematika 3 + 1 144 2 70 214  1,5 54 1 35 89  
Társadalom és jelenkor-ismeret 1,5 54 1 35 89  0,5 18 0,5 17,5 35,5  
Természetismeret 1,5 54 1 35 89  0,5 18 0,5 17,5 35,5  
Alapvető munkavállalói és életpálya-építési 

modulok 
0,5 +0,5 36 1 35 

71  
0  0,5 17,5 

17,5  
Testnevelés és sport* 2 72 -   72      -   0  
Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 36 1 35 71  1 36 1 35 71  

Szabadon tervezhető órakeret:  Informatika 1 36   71  0,5 18   18  
Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35 71  1 36 0,5 17,5 53,5  

 Összesen: 19 684 11 385 1069  8 288 5 175 463  
10961-16 Kertészeti alapismeretek Növénytan 2+1 108   0 108  1 36   0 36  
10961-16 Kertészeti alapismeretek Termesztési ismeretek   0 1 35 35    0 0,5 17,5 17,5  
10961-16 Kertészeti alapismeretek Műszaki alapismeretek 2 72   0 72  1 36   0 36  
10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Munkavállalói ismeretek   0 1 35 

35  
  0 0,5 17,5 

17,5  
11070-16 Növényismeret Növényismeret 3 108   0 108  2 72   0 72  
11069-16 Kertfenntartás Kertfenntartás   0 2 70 70    0 1 35 35  
11069-16 Kertfenntartás Kertfenntartás műszaki ismeretei    0 1 35 35    0 0,5 17,5 17,5  

Szakmai elmélet összesen: 8 288 5 175 463 30 4 144 2,5 87,5 231,5 30 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Termesztési ismeretek gyakorlat   0 3+1 140 140    0 2 70 70  
10961-16 Kertészeti alapismeretek Műszaki alapismeretek gyakorlat 4 144   0 144  2,5 90   0 90  
11070-16 Növényismeret Növényismeret gyakorlat 4 144 4 140 284  2,5 90 2 70 160  
11069-16 Kertfenntartás Kertfenntartás gyakorlat   0 6,5+1,5 280 280    0 4 140 140  
11069-16 Kertfenntartás Kertfenntartás műszaki ismeretei gyakorlat   0 3 105 105    0 1,5 52,5 52,5  

Szakmai gyakorlat összesen: 8 288 19 665 953  5 180 9,5 332,5 512,5  
Összes szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 16 576 24 840 1416  9 324 12 420 744  

Összes közismeret és szakmai elméet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 35 1260 35 1225 2485  17 612 17 595 1207  

Összefüggő szakmai gyakorlat:   105     105    53     53  

A képzés teljes óraszáma: 2590      1260  

Szakmai gyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat összesen: 1058 70     565,5 70 
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Parkgondozó OKJ 21 522 02 rész-szakképesítés  NAPPALI ESTI 

Szakmai követelménymodul Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH/1. évfolyam SZH/2. évfolyam SZH/1. évfolyam SZH/2. évfolyam 

elmélet gyakorlat ögy elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat ögy elmélet gyakorlat 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Növénytan  72+36         108 36         36 

10961-16 Kertészeti alapismeretek A növények külső, belső felépítése 24+18         42 12         12 

10961-16 Kertészeti alapismeretek A növények életjelenségei 18+18         36 9         9 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Növényrendszertan 16         16 8         8 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Környezettan 14         14 7         7 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Termesztési ismeretek       35   35       17,5   17,5 

10961-16 Kertészeti alapismeretek A kertészeti termesztés tárgyi feltételei       2   2       1   1 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Éghajlattan       4   4       2   2 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Talajtan       4   4       2   2 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Talajművelés       7   7       3,5   3,5 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Trágyázás       6   6       3   3 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Öntözés       6   6       3   3 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Növényvédelem       6   6       3   3 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Termesztési ismeretek gyakorlat         105+35 140         70 70 

10961-16 Kertészeti alapismeretek A kertészeti termesztés tárgyi feltételei         12 12         8 8 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Éghajlattan gyakorlatok         24 24         15 15 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Talajtan gyakorlatok         24 24         15 15 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Trágyázás gyakorlatok         21 21         12 12 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Növényvédelem gyakorlatok         24+35 59         20 20 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Műszaki alapismeretek 72         72 36         36 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Anyagismeret 4         4 2         2 

10961-16 Kertészeti alapismeretek A műszaki ábrázolás alapjai 12         12 6         6 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Gépelemek, szerkezeti egységek 8         8 4         4 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Belső égésű motorok 12         12 6         6 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Az erőgépek szerkezeti felépítése 10         10 5         5 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Villanymotorok 2         2 1         1 

10961-16 Kertészeti alapismeretek A termesztés, növényápolás gépei 24         24 12         12 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Műszaki alapismeretek gyakorlat   144       144   90       90 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Kéziszerszámok, anyagok ismerete   18       18   20       20 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Gépelemek, szerkezeti egységek ismerete   14       14   8       8 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Motorok szerkezete, működtetése   14 

105 

    14   8 

53 

    8 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Erőgépek szerkezete, működtetése   28     28   16     16 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Elektromos berendezések, villanymotorok működtetése   14     14   10     10 

10961-16 Kertészeti alapismeretek Erőgépek, munkagépek összekapcsolása   14     14   10     10 

10961-16 Kertészeti alapismeretek A termesztés, növényápolás gépeinek üzemeltetése   42     42   18     18 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Munkavállalói ismeretek     35   35     17,5   17,5 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Munkavédelmi szabályozás és felügyelet     2   2     1   1 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelességei     3   3     1,5   1,5 



42 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Balestek, baleset-elhárítás     5   5     2,5   2,5 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
A munkavégzés jellegzetességei     2   2     1   1 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Munkaegészségtan     4   4     2   2 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Munkalélektan     2   2     1   1 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája     4   4     2   2 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Tűz- és robbanásvédelem     4   4     2   2 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Környezet- és természetvédelem     6   6     3   3 

10962-16 Kertészeti munkavállalói 

ismeretek 
Munkajogi alapismeretek     3   3     1,5   1,5 

 11070-16 Növényismeret Növényismeret  108       108 72       72 

 11070-16 Növényismeret Bevezetés a növényismeretbe 42       42 30       30 

 11070-16 Növényismeret Gyomnövények 12       12 6       6 

 11070-16 Növényismeret Ivaros és ivartalan úton szaporítható egynyáriak  6       6 3       3 

 11070-16 Növényismeret Kétnyáriak 6       6 3       3 

 11070-16 Növényismeret Évelők, fűmagkeverékek fajai 18       18 12       12 

 11070-16 Növényismeret Lombhullató díszfák, díszcserjék 6         6 3         3 

 11070-16 Növényismeret Kúszócserjék 3         3 3         3 

 11070-16 Növényismeret Örökzöldek 9         9 7         7 

 11070-16 Növényismeret Cserepes dísznövények 6         6 5         5 

 11070-16 Növényismeret Növényismeret gyakorlat   144     140 284   90     70 160 

 11070-16 Növényismeret Gyomnövények felismerése   24       24   18       18 

 11070-16 Növényismeret Ivaros és ivartalan úton szaporítható, egynyáriak felismerése   36       36   25       25 

 11070-16 Növényismeret Kétnyáriak felismerése   12       12   10       10 

 11070-16 Növényismeret Évelők, fűmagkeverékek fajainak  felismerése   72       72   37       37 

 11070-16 Növényismeret Lombhullató díszfák, díszcserjék, kúszócserjék felismerése         66 66         33 33 

 11070-16 Növényismeret Örökzöldek felismerése         50 50         25 25 

 11070-16 Növényismeret Cserepes dísznövények felismerése         24 24         12 12 

11069-16  Kertfenntartás Kertfenntartás       70   70       35   35 

11069-16  Kertfenntartás 
A kertfenntartás alapfogalmai; Zöldfelületek csoportosítása, történelmi áttekintése; 

Városi zöldfelületek jelentősége 
      8   8       4   4 

11069-16  Kertfenntartás Fűfelületek fenntartása       6   6       3   3 

11069-16  Kertfenntartás Egy- és kétnyári, évelő virágfelületek fenntartása       10   10       5   5 

11069-16  Kertfenntartás Lombhullató díszfák, díszcserjék fenntartása       10   10       5   5 

11069-16  Kertfenntartás Gyümölcsfajok fenntartása       3   3       1,5   1,5 

11069-16  Kertfenntartás A szőlő fenntartása       2   2       1   1 

11069-16  Kertfenntartás Örökzöldek fenntartása       5   5       2,5   2,5 

11069-16  Kertfenntartás Edényes-, kúszó-, talajtakaró növények fenntartása       9   9       4,5   4,5 

11069-16  Kertfenntartás Rózsafelületek és sziklakertek fenntartása       10   10       5   5 

11069-16  Kertfenntartás Sírkiültetések, fűborítású sportpályák fenntartása       7   7       3,5   3,5 

11069-16  Kertfenntartás Kertfenntartás gyakorlat         227,5+52,5 280         140 140 

11069-16  Kertfenntartás Fűfelületek fenntartása         25+12,5 37,5         20 20 

11069-16  Kertfenntartás Egy- és kétnyári, évelő  virágfelületek fenntartása         49+20 69         35 35 
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11069-16  Kertfenntartás Lombhullató díszfák, díszcserjék fenntartása         42 42         20 20 

11069-16  Kertfenntartás Gyümölcsfajok és a szőlő  fenntartása         7 7         5 5 

11069-16  Kertfenntartás Örökzöld dísznövények fenntartása         12+10 22         10 10 

11069-16  Kertfenntartás Edényes-, kúszó- és talajtakaró növények fenntartása         36 36         20 20 

11069-16  Kertfenntartás Rózsafelületek és sziklakertek fenntartása         24 24         15 15 

11069-16  Kertfenntartás Sírkiültetések, fűborítású sportpályák fenntartása          24+10 34         15 15 

11069-16  Kertfenntartás Kertfenntartás műszaki ismeretei       35   35       17,5   17,5 

11069-16  Kertfenntartás Gépek, kézi eszközök karbantartása       8   8       4   4 

11069-16  Kertfenntartás Fűnyírók       4   4       2   2 

11069-16  Kertfenntartás Gépi fűrészek, sövénynyírók       4   4       2   2 

11069-16  Kertfenntartás Takarító, síkosság-mentesítő, lombszívó gépek       4   4       2   2 

11069-16  Kertfenntartás Kerti növényvédő gépek        4   4       2   2 

11069-16  Kertfenntartás Tápanyag-utánpótlás műszaki berendezései a kertfenntartásban       4   4       2   2 

11069-16  Kertfenntartás Anyagszállítás a kertfenntartásban       4   3       2   2 

11069-16  Kertfenntartás 
Egyéb kertfenntartó gépek, berendezések (idősfa átültető gépek, emelőkosaras gépek, 

…) 
      3   3       1,5   1,5 

11069-16  Kertfenntartás Kertfenntartás műszaki ismeretei gyakorlat         105 105         52,5 52,5 

11069-16  Kertfenntartás Gépek, kézi eszközök karbantartása         10 10         5 5 

11069-16  Kertfenntartás Fűnyírók üzemeltetése, karbantartása         25 25         12,5 12,5 

11069-16  Kertfenntartás Gépi fűrészek, sövénynyírók üzemeltetése, karbantartása         20 20         10 10 

11069-16  Kertfenntartás Takarító, síkosság-mentesítő, lombszívó gépek üzemeltetése, karbantartása         10 10         5 5 

11069-16  Kertfenntartás Kerti növényvédő gépek üzemeltetése, karbantartása         10 10         5 5 

11069-16  Kertfenntartás Tápanyag-utánpótlás műszaki berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása         10 10         5 5 

11069-16  Kertfenntartás Anyagszállítás műszaki berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása         8 8         4 4 

11069-16  Kertfenntartás Egyéb kertfenntartó gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása         12 12         6 6 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 252 +36 288    175 577,5+87,5 1292,5+123,5=1416 144 180   87,5 332,5 744 

Összes éves/ögy óraszám: 540+36 105 752,5+87,5 1397,5+123,5=1521 324 53 420 797 

Elméleti óraszámok/aránya 252+175+36= 463 óra / 30,4%  144+87,5=231,5óra / 30%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 288+577,5+105 +87,5=1058 óra  / 69,6%  180+332,5+53=565,5óra  / 70%  
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30-70%  NAPPALI   ESTI   

Falusi vendéglátó rész-szakképesítés  OKJ 31 541 15  
(36 hét) (35 hét)   (36 hét) (35 hét)   

  

Évfolyam/ Tantárgyak 

SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   

  B   B   

  1. év 2. év   1. év 2. év   

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 3 108 2 70 178 1,5+1 90 1 35 125 

Élő idegen nyelv 3 108 2 70 178 1,5 54 1 35 89 

Matematika 3 + 1 144 2 70 214 1,5 54 1 35 89 

Társadalom és jelenkor-ismeret 1,5 54 1 35 89 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

Természetismeret 1,5 54 1 35 89 0,5 18 0,5 17,5 35,5 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok 0,5 +0,5 36 1 35 71 0  0,5 17,5 17,5 

Testnevelés és sport* 2 72 -   72     -   0 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő program) 1 36 1 35 71 1 36 1 35 71 

Szabadon tervezhető órakeret:  Informatika 1 36   71 0,5 18   18 

Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin népismeret 1 36 1 35 71 1 36 0,5 17,5 53,5 

  Összesen: 16,5 594 10 350   7 252 5,5 192,5   

  8-10% szabad sáv (közismereti rész) 2,5 90 1 35   1 36 0,5 17,5   

  Testnevelés óra felhasználása esti munkarendben           1 36       

Közismereti óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 19 684 11 385   9 324 6 210   

11034-16 Üzemgazdaság, ügyvitel Üzemgazdasági, ügyviteli ismeretek 1+1 36+36 1 35   1+0,5 54 0,5 17,5   

11035-12 Vendéglátás Vendéglátás, idegenforgalom 2 72 3 105   1 36 1,5 52,5   

11037-12 Falusi vendégfogadás Falusi vendégfogadás alapjai 2 72 2 70   1 36 1 35   

Szakmai elmélet összesen: 6 216 6 210 426 3,5 126 3 105 231 

11037-12 Falusi vendégfogadás Falusi vendégfogadás gyakorlat 5 180 7,5+2,5 262,5+87,5   2,5 90 3+1,5 157,5   

11035-12 Vendéglátás Vendéglátás, idegenforgalom gyakorlat 5 180 8 280   2,5 90 4 140   

Szakmai gyakorlat összesen: 10 360 18 630 990 5 180 8,5 297,5 477,5 

Szakmai elmélet és gyakorlat szabadsáv nélkül - összesen: 15 540 21,5 752,5   8 288 10 350   

8-10% szabad sáv (szakmai rész) 1 36 2,5 87,5   0,5 18 1,5 52,5   

Szakmai óra összesen, hetente, a szabadsávval együtt 16 576 24 840 123,5 8,5 306 11,5 402,5 708,5 

Közismeret és szakmai óra, szabadsáv nélkül - összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 1416 15,5 558 15,5 542,5 1100,5 

Közismeret és szakmai óra, szabadsávval - összesen 35 1260 35 1225 2236,5 17,5 630 17,5 612,5 1242,5 

  Összefüggő gyakorlat - 3 hét 105   2271,5 53       1295,5 

(A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő összesen: 1521 óra nyári összefüggő gyakorlattal 

és szakmai szabad sávval együtt) 
Szakmai órák összesen: 

(16*36)+105+(24*35)=576+105+840=1521 
 Szakmai órák összesen: 

(8,5*36)+53+(11,5*35)=306+53+402,5=761,5 
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Falusi vendéglátó rész-szakképesítés  OKJ 31 541 15  Nappali Esti 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11034-16 Üzemgazdaság, 

ügyvitel 

Üzemgazdasági, ügyviteli ismeretek 72 0 

105 

35 0 107 54 0 

53 

17,5 0 71,5 

Üzemgazdasági alapfogalmak 22       22 12       12 

Vállalkozási alapismeretek 50       50 42       42 

Pénzügyi, adózási alapismeretek     15   15     6   6 

Ügyviteli ismeretek     15   15     6   6 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek     5   5     5,5   5,5 

11035-12 Vendéglátás 

Vendéglátás, idegenforgalom 72 0 105 0 177 36 0 52,5 0 88,5 

Idegenforgalmi alapismeretek 18       18 9       9 

Vendéglátás fogalma, feltételei 24       24 12       12 

Vendégfogadási feladatok 30       30 15       15 

Vendéglátási tevékenység     25   25     10   10 

Programok szervezése     38   38     25   25 

Kommunikáció     42   42     17,5   17,5 

Vendéglátás, idegenforgalom gyakorlat 0 180 0 280 460 0 90 0 140 230 

Vendégfogadási feladatok   120     120   70     70 

Vendéglátási tevékenység       200 200       100 100 

Programok szervezése   60     60   10     10 

Kommunikáció       80 80       40 40 

11037-12 Falusi 

vendégfogadás 

Falusi vendégfogadás alapjai 72 0 70 0 142 36 0 35 0 71 

Falusi vendégfogadás általános kérdései 12       12 6       6 

Falusi vendégfogadás tárgyi feltételrendszere 26       26 12       12 

Falusi vendégfogadás szabályai 26       26 14       14 

Programszervezés     35   35     15   15 

Hagyományőrzés     35   35     20   20 

Gyermekprogramok szervezése 8       8 4       4 

Falusi vendégfogadás gyakorlat   180   350 530   90   157,5 247,5 

Vendéglátás általános gyakorlata   100     100   70     70 

Falusi vendégfogadás sajátosságai       180 180       110 110 

Programok, gyermekprogramok szervezése   80     80   20     20 

Családi gazdaság, vendégfogadás, falusi turizmus 

tanulmányozása 
      82,5 82,5       47,5 47,5 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 216 360 210 630 1521 126 180 105 297,5 761,5 

Összes éves/ögy óraszám: 576 105 840 1521 306 53 402,5 761,5 

Elméleti óraszámok/aránya 426 / 28%  231 / 30%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 1095 / 72 %  530,5 / 70 %  

 

 



 

 

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét 

 

Az alkalmazandó tankönyveket, tanulási segédleteket és taneszközöket az egyes tantárgyak 

tantervei tartalmazzák. A taneszközöket és a tankönyveket a szakmai munkaközösségek 

választják meg. A pedagógusoknak a tankönyvek kiválasztását az igazgató által meghatározott 

határidőig kell megtenniük. 

Iskolánk biztosítja a jogszabály által előírt tanulók számára a tankönyvek ingyenes 

igénybevételének lehetőségét. A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára a 

térítésmentes igénybevételt biztosítjuk a könyvtárban elhelyezett tartós tankönyvek 

beszerzésével. 

A tankönyvfelelős a jogszabályokban meghatározott határidőig elkészíti a tankönyvrendelést.  

 

A tankönyvek kiválasztásánál a legfontosabb alapelvek a következők: 

 a tartalmában feleljen meg az adott tanterv követelményeinek, 

 tartalmazzon megfelelő számú feladatot az önálló munkához, 

 ne legyen drága, 

 lehetőleg több tanév tananyagát tartalmazza, 

 legyen esztétikus és tartós. 

 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanévben tájékoztatjuk. A taneszközök 

beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

 

Az emberi erőforrások miniszterének 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, 

pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről rendelete és annak mindenkori hatályos módosított változata alapján végezzük az 

iskolai tankönyvmegrendelést és a tankönyvellátás lebonyolítását. 

 

A szülőknek joguk van megismerni és véleményezni véglegesítés előtt az iskola 

tankönyvmegrendelését, és nyilatkozhatnak arról, hogy meg kívánják vásárolni a tankönyveket, 

illetve arról, hogy gyermekük tankönyvellátását használt tankönyvekkel kívánják megoldani.  

A jogszabályban meghatározott időpontig közzé tesszük azoknak a tankönyveknek, ajánlott és 

kötelező olvasmányok jegyzékét, amelyeket a diákok az iskolai könyvtárból 

kikölcsönözhetnek.  

A tankönyvrendelés tartalmazza a kiválasztott tankönyvek címét és darabszámát, a 

megrendelésben feltüntetődik az érintett diákok nevét – ha ismertek -, és az egyes tanulókat 

megillető támogatásokat. A megrendelésben – az okok megjelölésével - azokat a diákokat is fel 

kell tüntetni, akik számára az iskola nem rendelt tankönyvet.  

 



 

 

Az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét az iskola igazgatója határozza meg, az ő feladata 

megnevezni a tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai tankönyvellátás során elvégzett 

munka elismerésének elveit, díjazásának mértékét és módját.  

Az iskolai tankönyvmegrendelés elkészítésének – rendeletben nem szabályozott – kérdéseit az 

iskola házirendje szabályozza.  

 

Ingyenes tankönyvellátásra az jogosult, aki  

a 2001. évi XXXVII. törvény 8.§ (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény 

igénybevételére vonatkozó igényt nyújtott be. 

Ingyenes tankönyvet igényelhet, aki 

szociális vagy hátrányos helyzete miatt erre rászorulás igényét az igénylő lapon jelzi. 

 

Ingyenes tankönyvellátáshoz benyújtott igényeket - az igazoló iratokat áttekintése után - az 

iskola igazgatója bírálja el. 

 

Az ingyenesség létrejöhet: 

Új tankönyv tulajdonba adásával. (Normatív támogatás) 

Könyvtárból való kölcsönzéssel. (Szociális rászorultság, iskolaváltás) 

 

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 

részletes szabályai 

 

A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie hazánk 

Alaptörvényével, a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének elvével, 

valamint az ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az ember, a 

természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel. 

A NAT fontos szerepet szán az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, a nemzeti öntudat 

fejlesztésének, beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának ápolását is. 

 

 

Az erkölcsi nevelés 

A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének 

jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért 

érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és 

belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer 

közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és 

a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Képes bizonyos értékkonfliktusok 

felismerésére, ismer eseteket, példákat ezek kezelésére. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, 

sportolókat, tudatosul benne munkásságuk jelentősége. Tisztában van nemzeti ünnepeink 

jelentőségével, hagyományaival. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének természeti és 

kulturális örökségét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és 

kultúrák hagyományait. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 



 

 

A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri 

alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, 

belátja az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyét. 

Gyakorolja jogait és kötelességeit környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, 

törekszik a helyi közösségekkel való jó együttműködésre. 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, ahol az ember 

személyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai 

elvégzésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével, és az emberi 

együttműködés lehetőségeivel. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, és 

tisztában van azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagukról alkotott képet. 

Felismeri a normakövetés szerepét, fontosságát. 

A családi életre nevelés 

A tanuló jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, 

eredményes munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében 

alkalmazott, felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes 

önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, 

rangsorolására, megismeri a takarékosság, takarékoskodás alapvető technikáit. Készül az 

örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Ismeri a családtervezési módszerek 

alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban információkat 

keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a szexuális 

problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások veszélyeit. 

Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és az 

örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti a 

családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a szerepek és faladatok 

megosztásának módjait, jelentőségét. A tanuló értelmezi a szülői és gyermeki felelősség 

fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé 

válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Tájékozott az e 

témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri a kultúra 

szerepét a lelki egészség megőrzésében. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta 

alapján, saját döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és 

lelki egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető 

élvezeti szerek használatának kockázatait, tudatosan tartózkodik ezektől. Ismeri a rizikófaktor 

fogalmát, képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek 

segítenek testi és lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász 

szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice-szolgáltatás 

fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi 

ellátáshoz való hozzáférés módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás 

lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások szerepével, tud példákat sorolni védőoltásokra. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok 

segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a 

segítségnyújtást, és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget 



 

 

vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. 

Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége 

segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érti a fenntartható fejlődés jelentőségét. Belátja, hogyan vezetett az emberiség 

tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja ezzel 

kapcsolatos felelősségét. Ismer egyes globális problémák és a lokális cselevések, valamint az 

egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját 

életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal 

kapcsolatban információkat keresni és értelmezni. Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a 

fenntarthatósággal kapcsolatban. 

Pályaorientáció 

A tanuló tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal 

és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek közül melyek piacképesek, és melyek állnak 

kapcsolatban az általa kitűzött céllal, illetve, hogy a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel 

igazán. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik tervezett szakmájával kapcsolatban, munkaerő-

piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. Rendelkezik ismeretekkel, és tapasztalatot 

szerez a felkészült álláskereséshez. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes írásban 

összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az alkalmazónak 

egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló törekszik arra, hogy a fejlődési, megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas 

szükségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Érzékeli az anyagi 

és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a társadalomban. Képes információkat keresni és 

értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban. 

Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt használja. 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. 

Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó kifejező- 

eszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs stratégiával 

rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására. 

A tanulás tanítása 

A tanuló megismer olyan alapvető tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével 

hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, csend) 

és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult témák 

kapcsán tájékozódni a könyvtárban (pl. egyszerűbb kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer 

tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes gondolatait, megállapításait kifejezni, 

nyelvileg szabatosan indokolni. Megismeri saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb 

információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely területeket kell fejlesztenie. Elegendő 

önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt 

nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan 

módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti. 

 

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 



 

 

 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza a különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, 

saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért 

nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő szövegeket. 

Képes elemi szintű szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet legfontosabb területein a 

papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a normakövető helyesírásra. Képes egyes 

nem verbális természetű információk verbális leírására, értelmezésére. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, 

amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha 

a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű 

modellek alkotására, illetve használatára. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, 

logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi 

életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. Képes 

következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű algoritmusok kialakítására, 

követésére. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és 

magyarázni a természet egyszerűbb jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés 

fontosságának felismerése mellett belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, 

korlátait és kockázatait. Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet 

fontosságát, képes és akar cselekedni ennek megvalósulása érdekében. 

Digitális kompetencia 

A tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek önálló alkalmazására a tanulásban és a 

mindennapi életben. A tanulóban kialakul az IKT alkalmazásához kapcsolódó helyes 

magatartás, elfogadja a kommunikáció és az információ-felhasználás etikai elveit. Felismeri az 

IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, 

megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az állampolgár- 

sághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni a társaival az iskolai és az 

iskolán kívüli életben egyaránt, vállal feladatokat különböző, általa választott közösségekben. 

Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó problémák 

megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, ennek 

figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes megfogalmazni 

véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni mások érvelését. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, továbbá a közös feladatok, az iskolai 

élethez kapcsolódó problémák megoldása során a munka megtervezésére. Képes együtt- 



 

 

működni társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk megosztására. 

Vannak elképzelései az egyén társadalmi gazdasági feladataival, boldogulásával kapcso- 

latban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) 

kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját jövőjét illetően 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a 

tapasztalatszerzés forrásai. Nyitott műalkotások befogadására. 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, 

olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan 

tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. A 

tanulás iránti attitűdje pozitív. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, 

támogatást kérjen. 

 

 

Egységesség és differenciálás 

 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást. 

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a felzárkóztatás és a tehetség 

gondozás, amelyeknek feladatai, hogy felismerjék a kiemelkedő közismereti vagy szakmai 

teljesítményre képes tanulókat, és ellenkezőleg, azokat, akik a jelzett területen támogatásra 

szorulnak. A program célja, hogy segítse őket a képességeiknek megfelelő szintű eredmények 

elérésében. A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő 

oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a közismereti és szakmai tárgyakat tanító pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a 

tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé 

állítják őket. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal lehetőség szerint együtt történő - integrált 

- oktatásuk. Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja 

ugyanolyan fontos, mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a 

felnőtt élet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó 

tanulásra és a munkába állásra való felkészítés. 

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia és az együttneveléshez szükséges 

kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi 

tartalmak - egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait. Szükség 

esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A 

differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy 

tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik 

különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai 

folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz 

tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, 

valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 



 

 

A legfontosabb - és minden évfolyamra értendő - a tanulói személyiség komplex fejlesztése, 

amelynek középpontjában az iskola, a tanulás, a közösség elfogadása áll. Ezen belül a kiemelt 

célok és azok kapcsolódásai a NAT kiemelt fejlesztési területeihez az alábbi táblázatban 

olvashatók. 

(A táblázat célkitűzései minden évfolyamra egyaránt érvényesek, ezért évfolyamonként 

külön-külön már nem ismertetjük őket!) 

 

 Az Osztályközösség-építés (OKÉ) 

programban fejlesztendő kompetenciák 

 A NAT fejlesztési területeinek, 

nevelési céljainak elemei 

 A) Kommunikációs kompetenciák   

 A kommunikációs készség fejlesztése, amely olyan 

társadalmi érintkezési forma, amely nélkülözhetetlen az 

iskolai és az osztályközösség életében való aktív 

részvételhez. A fejlesztés hátterében az a törekvés húzódhat 

meg, hogy a tanuló a közösség tagjaival pozitív és 

eredményes interakciókat folytasson, amely csökkentheti és 

tompíthatja az iskolai konfliktusok számát, az agresszivitás 

mértékét. 

 Médiatudatosságra nevelés. 

Nemzeti és európai 

azonosságtudat - egyetemes 

kultúra. 

 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, alkotása   

 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és 

alkotása. Ennek a területnek a fejlesztése kiemelkedően 

fontos, hiszen közismert, hogy a tanulók egy része az 

általános 

iskolai tanulmányok befejezését követően sem rendelkezik 

az ún. kapunyitogató kompetenciákkal, azaz nem tud írni és 

olvasni megfelelő módon, így gyakorlatilag funkcionális 

analfabétának tekinthető. A megfelelő szintű 

beszéd(készség) hiánya lehetetlenné teszi a tanuló 

részvételét az osztályban történő, tanórákhoz kötött 

interakciós folyamatokban. Ennek a területnek egy másik 

komponense az olvasás, az írott szövegek megértése, és 

esetenként írott szövegek létrehozása, a szövegalkotás is. Az 

egyéni szintű fejlesztési programok tervezésének alapját 

éppen ezen kompetenciák hiányának regisztrálása képezi. A 

szaktárgyi szintű fejlesztési tervek számára e program 

kulcsfontosságú információkat nyújthat. 

 Médiatudatosságra nevelés. 

Nemzeti és európai 

azonosságtudat - egyetemes 

kultúra.  

 B) Szociális kompetenciák   

 A szociális kompetenciák fejlesztése egyrészt a tanuló 

közösségben elfoglalt helyéről, az ott betöltött szerepéről 

szól, arról, hogy a program mit tehet a tanulói ön- és énkép 

pozitív irányú fejlesztésében. A fejlesztés két irányban 

indulhat, egyrészt erősítheti a tanulónak önmagáról, mint 

tanulóról alkotott 

önképét, ezen keresztül befolyásolhatja az iskolai (és az 

iskolán kívüli) tanulásról vallott elképzeléseit; másrészt 

módosíthatja a tanuló a közösségi emberről mint a közösség 

aktív tagjáról vallott nézeteit, elképzeléseit is. 

 Erkölcsi nevelés, szolidaritás. 

Testi és lelki egészség. 

Aktív állampolgárságra, 

demokráciára, honvédelemre 

nevelés. 

Fenntarthatóságra - 

környezettudatosságra nevelés. 

Önismeret, társas kapcsolati 

kultúra. 

A hátránnyal élők segítése, 

önkéntesség elvének elfogadása. 

 C) Tanulással összefüggő kompetenciák   



 

 

 A tanulással kapcsolatos kompetenciák részben a konkrét 

iskolai tanuláshoz kapcsolható és ott nélkülözhetetlen 

tényezők fejlesztésére helyezik a hangsúlyt (pl. a tanuláshoz 

szükséges források keresése és használata /könyvtár, 

internet), illetve különféle tanulási módszerek elsajátítására. 

Ezen a területen a különféle műveltségterületek szoros 

együttműködését kell megvalósítani. Másrészt fontos annak 

a felismertetése is, hogy a folyamatos tanulás a modern 

világban az egyik legfontosabb és nem megkerülhető 

társadalmi integrációs tényező, amelynek elmaradása 

dezintegrálódást, elszegényedést, kirekesztettséget 

eredményezhet. 

 A tanulás tanítása. 

 

Önismeret, társas kapcsolati 

kultúra. 

 D) Alapvető életpálya- és karrierépítési, valamint a 

munkavégzéshez kapcsolható kompetenciák 

  

 Az életpálya- és karrierépítéshez szükséges kompetenciák 

fejlesztése elsősorban az iskolai éveket követő időszak 

folyamatainak megértését és azok tervezését segítheti elő 

(munka és magánélet, döntéshozatal az életút meghatározó 

pontjain stb.). Ennek első állomását azonban a jelen képezi, 

azok az iskolai évek, ahol a tanulók a választott szakma 

alapjait elsajátíthatják. Ennél az elemnél különösen fontos a 

közismereti és szakmai tárgyakat tanítók együttműködése, 

mert nem kerülhető meg a fejlesztés során az, hogy a 

tanulók már az iskolai évek alatt a munkavégzéshez 

szükséges kompetenciákkal is megismerkedjenek. 

Ehhez - mint az eltérő területeken zajló „diákmunkához” - 

nyújthat jelentős támogatást a köz- és szakismereti, 

valamint a szakmatanuláshoz kapcsolódó gyakorlati 

tantárgyak együttese. 

 Pályaorientáció, munkára 

nevelés. Gazdasági nevelés 

(munkaerő-piaci ismeretek) 

Családi életre nevelés 

(egészséges életmód, 

egészségtudatosság) 

Önismeret, társas kapcsolati 

kultúra (munkahelyi 

beilleszkedés) 

Az egyes kompetenciaterületek fejlesztése a tantárgyak és a tananyag sajátos elrendezése 

következtében minden évfolyamon elvégzendő feladat. Ennek indoklásához bemutatjuk azt, 

hogy a közismereti program tartalmi elemei hogyan kapcsolódnak össze a szakiskolai 

programban. Az ábra egyrészt az osztályfőnöki programelem integráló szerepét hangsúlyozza, 

másrészt pedig a hozzá kapcsolódó komplex tantárgyak rendszerét mutatja be. Ez utóbbiak 

esetében a komplexitást a hagyományos tantárgyak tartalmi elemeinek integrációja jelenti, 

amely biztosítja, hogy az alacsony óraszám mellett is a legfontosabb, a korszerű általános 

műveltség szempontjából nélkülözhetetlen tartalmak megjelenhessenek a programban. 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja - ha nem az Nkt. 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szerveződik 

 

Az intézmény a gyermekek számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozásokkal 

biztosítja: 

A központi kerettantervben meghatározott óraszám szerinti testnevelés órákkal. Gyakorlati 

oktatási napokon nincs testnevelés óra. Továbbá az életpálya építési modulon belüli tantervi 

elemekkel. 



 

 

 

A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

 

A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken egy adott 

osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a kötelező tanítási 

órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően választva, a 

helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie. 

Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, 

vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon 

részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a 

tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a 

tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban 

tájékoztatni kell. 

Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló 

a) milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá 

b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy – az állami általános 

iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni. 

A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a 

következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá 

ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 

A szabadon választott órát és foglakozást lehetőleg a Köznevelési törvényben szabályozott 

megfelelő végzettségű pedagógus tartja, a tantárgyfelosztás függvényében.  

 

 

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési 

és értékelési módjai, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a magatartás 

és szorgalom minősítésének elvei 

 

Az iskola elsődleges feladata az ismeretátadás. Ennek következménye, hogy az iskola feladata 

az is, hogy a megszerzett ismerteket időközönként számon kérje a tanulóitól. 

A tanulók folyamatos beszámoltatása, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése 

biztosítja a pedagógus, a diák és a szülők számára azt, hogy  

- figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni előrehaladását,  

- a felmerülő problémákat időben észrevegyék, 

- a jól teljesítők megerősítést nyerjenek, 

- a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak. 

 

 

A beszámoltatás, a számonkérés értékelésének fajtái: 

 

Diagnosztikus értékelés:  

Alapvető funkciója, hogy a tanárt informálja a tanuló felkészültségéről. 

Alkalmazzuk tanítási év elején vagy egy új témakör felvétele előtt a tanulók előzetes 

ismereteinek felmérésére. 

 

 



 

 

Formatív értékelés: 

Feladata az, hogy visszajelzést kapjon a tanuló arról, hol tart , mit tud és mit nem tud vagyis 

segítse a tanuló önértékelését. 

 

 

Szummatív értékelés:  

Feladata, hogy összegezze, lezárja a tanulási ciklust, tehát a folyamat végén alkalmazzuk. 

 

 

Elvei: 

Az értékelés, minősítés mindig előremutató legyen, soha ne megbélyegző. 

Lényeges feladatnak kell tekinteni a tanulói önértékelés rendszerének kialakítását. 

A tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be. 

 

 

Feladatai: 

- a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása általános (standard) értékekhez, 

illetve országos eredményekhez, 

- a következtetés, a tanítás-tanulás hatékonyságára, 

- a követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás 

témáinak kijelölése, 

- a tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményéhez, 

- a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének 

minősítése érdemjeggyel. 

 

 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése 

 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 

 

Minden évfolyamon, készségtárgyak kivételével, minden tantárgyból: 

a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik; 

az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó 

témazáró dolgozatot írnak. 

 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy 

esetében egy témakörön belül minden tanulónak legalább egyszer szóban is felelnie kell. 

- az ének-zene, a rajz és vizuális kultúra, az informatika, a technika és életvitel 

tantárgyból félévente, valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

- a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 



 

 

A testnevelés és sport követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük. 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói 

teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 

 

 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése év közben érdemjegyekkel, a félév és tanév végén 

osztályzattal minősítjük. 

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító tanár értesíti az értesítő 

könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi, és az 

esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők: 

Teljesítmény Érdemjegy 

  0 - 50 %:  elégtelen (1) 

51 - 60 %:  elégséges (2) 

61 – 70 %:  közepes (3) 

71 – 79 %:  jó (4) 

80-100 %:  jeles (5) 

 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell beírni. 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, 

történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik; 

az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó 

témazáró dolgozatot írnak. 

 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy 

esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor írásbeli 

számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 

- az ének-zene, a vizuális, az informatika tantárgyból félévente, valamilyen gyakorlati 

tevékenységgel összekapcsolva, 

- a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 



 

 

 

A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük. 

 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

A nevelőtestület állásfoglalása szerint a tanulókat választott tantárgyaik alapján, azonos tanítási 

időben csoportokba sorolják. 

 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyag 

Az intézmény saját interkulturális roma programmal rendelkezik. A program beépül az 

intézmény működésébe és megjelenik a cigány (kisebbségi) népismeret és más tantárgyak 

tananyagában, integráltan. 

 

A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés 

a „Hungarofit teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai 

felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette: Andrásné Dr. Teleki 

Judit, MKM 1997.) 

 

2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő 

könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák. 

 

Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet 7§- a kimondja, hogy az iskola 

nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti 

nevelési programját. 

 

Az osztályfőnöki órákba beépített egészségnevelés fő témakörei 

Fizikai egészség – Szociális egészség 

Táplálkozás – mozgás 

 

Cél:  

A testi- és lelki egészség és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakítása. 

Követelmény:  

Ismerjék meg a tanulók az egészséges életmód követelményeit és azok közvetett és közvetlen 

hatásait egyénre, családra és társadalomra. 

Törekedjen egészsége megőrzésére. 

 



 

 

Élettechnikák 

Cél:   

Reális önkép kialakítása. 

A kritikai érzék tudatos fejlesztése. 

Önismeret, önkritika mások kritikájának elfogadás alapján. 

Önértékelés az általunk létrehozott környezeti hatások tükrében. 

Az alapvető és helyes emberismeretek alapján megfelelő társas kapcsolatok kialakítása. 

Követelmény:   

A felelősség vállalása a döntések során. 

Próbálja betartani a tolerancia elvét és gyakorlatát mások megítélése során. 

Tartózkodjon a túlzott előítéletektől. 

 

 

Életet veszélyeztető tényezők 

Káros szenvedélyek, helyes döntések 

Cél:   

A toleráns viselkedés kialakítása. 

A szabadidő helyes eltöltése. 

Tudja, milyen a sikeres ember viszonya az életet veszélyeztető tényezőkhöz.  

A tanuló ismerje saját egyéniségét, fogadja el önmagát. 

Követelmény: 

Igyekezzen legyőzni negatív személyiségjegyeit. 

Kerülje a lehetőségekhez mérten a negatív tömegkommunikációs hatásokat.  

 

 

Szerelem, szexualitás 

Cél:  

Az igaz szerelem megismerése és megélése. 

Felelős magatartás a szerelemben, társas kapcsolatokban, a családban. 

Követelmény:  

Ismerje a szexualitás biológiai alapjait. 

Ismerje a szexualitás higiénéjét. 

Tudjon különbséget tenni a barátság, rajongás, vágyakozás és szerelem érzésvilága között. 

Tudja, hogy a legszebb emberi érzések felelősségvállalással értékesek. 

 

Családi élet jelentősége 

Generációk együttélésének előnyei, hátrányai 

Cél:   

Családtervezés. 

Felelősségteljes szexuális élet. 

A nemeknek megfelelő viselkedési forma és viselkedési norma. 

Követelmény:    

Ismerje meg a családon belüli emberi kapcsolatokat, konfliktusok megoldási lehetőségei. 

Ismerje meg az együttélés legfontosabb szabályait (tolerancia, türelem, megértés, szeretet). 

Ismerje meg a házasság történetét (milyen a mai házasság és házasság jövője). 

 

 

Az iskola egészségnevelési programja a következőket tartalmazza: 

Mi az egészség? 

Mi az egészségfejlesztés?  



 

 

Az életmód szerepe 

Az iskola szerepe és lehetőségei 

Alapelvek 

 

Mi az egészség? 

Az egészségről alkotott nézetek nagyon változatosak, az egészség többféleképpen is 

definiálható. Az egyszerű megközelítések mellett léteznek átfogó filozofikus vagy morális 

felfogások is. Másképp gondolkodnak az egészségről a laikusok és másképp az egészségügyben 

dolgozók, de a különböző kultúrákban, társadalmakban ugyancsak eltérő módon vélekednek és 

beszélnek róla. 

 

Az Egészségügyi Világszervezet által megfogalmazott definíció az egészséget a társadalmi és 

az egyéni teljesítmény felől közelíti meg, és hangsúlyozza az egészség dinamikus és pozitív 

természetét. 

 

Az egészséget alapvető emberi jognak, „az élethez szükséges erőforrásnak” tekinti, mely 

egyben társadalmi befektetés is. Fontos, hogy az egészségfogalom kiterjedt jelentéstartalma 

miatt az adott helyzethez igazodó szempontok kerüljenek előtérbe, melyek meghatározzák az 

elsődleges feladatokat is. Az egészség a szervezet és a környezet közötti dinamikus egyensúly 

állapotát fejezi ki. 

 

Mi az egészségfejlesztés? 

Az egészségfejlesztés fogalma viszonylag új keletű, ennek ellenére gyökerei sok – sok évre 

nyúlnak vissza. 

Kezdetben a fő célkitűzés a megfelelő higiénés szokások bevezetése és elterjesztése volt.  

Később a környezeti és biológiai tényezők változása által okozott betegségek kerültek előtérbe.  

 

Így a figyelem központjába az életmód változtatás, az átfogó védőoltási és szűrési rendszerek 

kerültek. Ezekkel az intézkedésekkel a járványok kezelhetőkké váltak. 

A krónikus megbetegedések megjelenésével és elterjedésével, különböző egészségnevelési 

kampányok jöttek létre. Bebizonyosodott azonban, hogy a nevelési folyamatba illeszthető 

ismeretátadás, az ismeretek bővítése önmagukban nem eredményezik az egyes ember szintjén 

az életmód tartós megváltozását. 

Az ismeret-centrikus megközelítések egymagukban nem értek el kedvező eredményt. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy csak újabb eszközök bevonásával válhat valóban hatékonnyá az 

egészségnevelési munka. 

Így napjainkban az egészség – megőrzési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye az 

embereket arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet 

törődjenek az egészségükkel, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és 

lehetőségekkel. Olyan életmódbeli alternatívákat kínál, amelyekkel azonosulva az egyéneknek 

lehetőségük nyílik az egészségesebb életforma kiválasztására. Így az egészségmegőrzés a 

mindennapi élet részévé válik, mely messzemenően figyelembe veszi az egyén szociális és 

gazdasági helyzetét, mentális és fizikai kapacitását. Az egészségmegőrző tevékenység magában 

foglalja az emberi szervezet működésével és betegségek megelőzésével, az életvezetéssel 

kapcsolatos egyéni ismeretek bővítését, ezen kívül szakmapolitikai változásokat feltételez, 

mivel a politikai és környezeti tényezők nagymértékben befolyásolják az egészséget. 

 

Az életmód szerepe 

A népegészségügy mérései kedvezőtlen életkilátási képet mutatnak. Az okokat két témaköré 

csoportosítják. 



 

 

- az egészségre ártalmas viselkedési módok gyakoriságának alakulása,  

- a gazdasági - társadalmi környezet minősége. 

 

Az életmódot nem kiváltó oknak kell tekintenünk, hanem okozatnak. Az életmód meghatározza 

az egészségi állapot alakulását. Az egészségi állapot viszont csak akkor változik, ha az 

életmódmód megváltozásában szerepet játszó okokat megszüntetjük. 

Az egészségi állapotban pozitív változásokat szeretnénk elérni, akkor még az ártalmakkal való 

találkozás előtt, a döntési szituációkat megelőzően kell segítséget nyújtani. A beavatkozásra 

legeredményesebb időszak az általános iskolában eltöltött nyolc év, mert ebben a korban 

legintenzívebb a tanulási időszak. Ebben a munkában a család és az iskolai környezet 

támogatását is el kell nyerni. 

A harmonikus személyiségtől elválaszthatatlan a kapcsolatok kialakításában, fenntartásában és 

konfliktusok kezelésében való jártasság. A megfelelő önbizalom, a közösséghez való tartozás, 

a párkapcsolatok alakításának képessége nélkül elvész az önirányítás képessége, az egyén egyre 

kevésbé érez felelősséget saját sorsának alakításáért. 

 Az egyensúly felborul, a labilis személyiség kapaszkodót keres, és ideiglenesen talál is a 

pótszerekben, pótcselekvésekben. A megfelelő prevenció tartalmát a képességek és készségek 

határozzák meg. 

 

Az egészségnevelés területei: 

- Egészség – betegség, 

- Táplálkozás – mozgás, 

- Napirend – a szabadidő helyes felhasználása, 

- Testápolás – személyi higiénia – és az öltözködés, 

- Családi élet jelentősége, 

- Kortárskapcsolatok, 

- Káros szenvedélyek – helyes döntések, 

- Szexualitás, 

- Egészséges környezet és védelme, 

- Balesetek megelőzése – elsősegélynyújtás. 

 

Fejlesztési követelmények 

Támaszkodjunk minden korcsoportban a tanulók meglévő ismereteire.  

Folyamatosan értelmezzük az egészségnevelés fogalmát. 

Az egészségnevelésre vonatkozó fogalomkészletüket bővítsük, tegyük egyre differenciáltabbá. 

Az egészség és a magatartás szempontjából kritikusnak mondható területekkel (táplálkozás, 

mozgás, biztonság, az alkohol, a kábítószer, a dohányzás a családi és kortárs kapcsolatok, a 

környezetvédelem, a személyes higiénia és a szexualitás) nem egymástól elszigetelten, 

összefüggéseikből kiragadva, hanem kölcsönös kapcsolatrendszerükben foglalkozzunk. 

Törekedjünk a test és a lélek harmonikus fejlődésére, a szocializáció folyamatainak 

elősegítésére, az alapműveltség továbbépítésére, a tanulási stratégiák fejlesztésére. 

Fejlődjön magabiztosságuk, a jövővel szembeni pozitív beállítódottságuk. 

Fokozatosan fejlődjön mozgásigényük, s ezzel együtt állóképességük.  

Helyes erkölcsi szemlélet fejlesztése.(társadalmi, nemi - és családi élettel kapcsolatban) 

Fejlődjön szociális érzésük. 

 

 

Ellenőrzés, értékelés 

A tanulókat az egészségnevelési programokban végzett munkájuk alapján értékelni kell. Az 

ellenőrzés rendszeres munkára ösztönzi a tanulókat. 



 

 

Ismereteik és képességeik fejlődnek. Az ellenőrzés önellenőrzésre, kötelességtudásra nevel, és 

fejleszti a tanulók önértékelő képességét.  

Az értékelés történhet: szóban, írásban, iskolarádión és iskolai újságon keresztül, faliújság 

segítségével, oklevéllel stb. 

 

Egészségügyi prevenció az iskolában 

A prevenció fő formái: 

Elsődleges prevenció: az egészséget támogató életmód gyakorlása, a környezeti károsító 

tényezők kiiktatására irányuló tevékenységek. Életvezetési ismeretek és készségek, 

táplálkozási programok, stb. 

Másodlagos prevenció: az egészséges emberek között végzett időszakos szűrővizsgálatok. 

 

Az iskolában végzett szűrővizsgálatok 

A gyermekkori szűrővizsgálatok különböznek a felnőttkoritól. Mivel a gyermekeknél 

dinamikusan fejlődő szervezetről van szó, náluk nemcsak az egészség állapot, hanem a gyermek 

testi, mozgási - mentális, pszichés és szociális fejlődését vizsgáljuk és értékeljük. 

Az egyedi fejlődési ütem miatt az orvos dönt a vizsgálatok rendjéről.  

 

Minimális követelmények a vizsgálatok rendjéről 

Az iskolás gyermeket kétévente, az óvodás gyermeket évente és a védőoltások beadása előtt 

meg kell vizsgálni, 

A testnevelési csoportbeosztások elkészítése előtt,  

Táborozás előtt, 

Az iskolába lépést megelőzően, 

Amikor a pályaalkalmasságot véleményezik. 

 

A szűrővizsgálatok rendje, mely kiterjed a következő területekre: 

A növekedés és a testi fejlődés mérése és minősítése (alultápláltság, túlsúly, növekedés 

megtorpanása vagy gyors növekedés), 

Vérnyomásmérés, 

Mozgásszervek vizsgálata (testtartási hibák, gerincferdülés, lúdtalp, mellkas deformitások), 

Látás vizsgálat, 

Hallás vizsgálat 

Beszédhibák vizsgálata, 

Pajzsmirigy vizsgálat, 

Nemi fejlettség vizsgálata, 

Fogászati szűrővizsgálat 

 

A szakemberek együttműködésének lehetősége és módszerei 

 

A tanulók iskolai környezetének alakításában, a közegészségügyi feladatok teljesítésében 

meghatározott feladatkörrel rendelkeznek: 

- az iskolai – egészségügyi szolgálat szakemberei (iskolaorvos, védőnő), 

- az iskola pedagógusai, 

- a szülők közössége, 

- Nevelési Tanácsadó, 

- Logopédus 

- Gyermekjóléti szolgálatok 

 

Az iskolai – egészségügyi szolgálat közegészségügyi feladata 



 

 

Az iskolai – egészségügyi szolgálat jogszabályban rögzített feladatai közé tartozik a 

közegészségügyi követelmények működés közbeni teljesítésének figyelemmel kísérése, az 

észlelt hiányosságok jelzése, 

Az életkornak megfelelő szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása, 

Szülői értekezleten tájékoztatást adnak a tanulók körében végzett vizsgálatok eredményeiről, 

Bekapcsolódnak a prevenciós munkába. 

 

A pedagógusok közegészségügyi feladatai 

A közegészségügyi szabályok betartatása elsősorban az intézményben dolgozók feladata. A 

nevelőknek nemcsak a gyermekek érdekében, de saját érdekükben is törekedniük kell a tárgyi 

környezet, valamint a napirendből adódó felesleges terhelések megelőzésére, a nyugodt, 

kiegyensúlyozott légkör megteremtésére. 

 

A szülők közössége 

Az óvoda és az iskola a gyermek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítését, a gyermeket 

nevelő családokkal, a szülőkkel, gondozókkal együttműködve tudja csak eredményesen 

megvalósítani. 

 

Nevelési tanácsadó 

A gyermekek tanulási képességeit vizsgálja. A tanácsadó feladata, hogy a tanulási zavarokban, 

részképesség zavarokban szenvedő gyermekek komplex vizsgálatát, a speciális igények 

felmérését elvégezzék. A továbbhaladás érdekében tanácsokkal látja el a szülőket, a nevelőket. 

Figyelemmel kísérik a tanulók fejlődését. 

 

Logopédus 

A különböző eredetű beszédhibák korrigálását végzik. 

 

Gyermekjóléti szolgálatok 

A nehéz szociális körülmények között élő gyermekeknek nyújtanak segítséget. Feladatuk a 

családok segítése a gyermeknevelésben, a gyermekek veszélyeztetésének megelőzése, a 

bántalmazott, elhanyagolt gyermekekkel kapcsolatos nehézségek megoldása. 

 

Az egészségnevelés szakmai programja 

Az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok 

- Iskolai étkeztetés, 

- Mindennapos testmozgás,  

- Személyiség fejlődése. 

 

Az egészségnevelési feladatok megoldása 

- Mindennapos testnevelés 

- A tanórai programon belül (szaktárgyi órák: környezetismeret, biológia, egészségtan 

modul, osztályfőnöki óra, testnevelés stb.) 

- A tanórai programon kívüli tevékenységek, 

- Akkreditált programok alkalmazása, 

- Egészségnapok, egészséghetek, sportprogramok szervezése,  

- Balesetvédelmi rendszabályok megismerése, alkalmazása, 

- A szülők bevonása a programokba. 

- Foglalkozáson kívüli tevékenységek: szabályjátékok, mozgásos játékok. 

 

 



 

 

Környezetnevelési alapelveink 

 

Az egyetemes természetnek / a Világegyetem egészének /, mint létező értéknek tisztelete és 

megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, 

kultúrájával együtt. 

A Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, harmóniára törekvés.  

A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése. 

Az ökológiai gondolkodás kialakítása és fejlesztése. 

Rendszerszemléletre nevelés 

Holisztikus és globális szemléletmód kialakítása. 

Szerves kultúra fontossága a környezeti nevelésben. 

A környezetetika hatékony fejlesztése. 

Érzelmi és értelmi környezeti nevelés. 

Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés. 

Tolerancia és segítő életmód. 

A környezettudatos magatartás és életvitel segítése. 

Az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése. 

Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése. 

Az egészség és a környezet összefüggései. 

Létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák. 

 

 

Környezetnevelési céljaink 

 

a. Hosszú távú célok 

 

A környezettudatos állampolgárrá nevelés érdekében diákjainkban kialakítani: 

- a környezettudatos magatartást és életvitelt, 

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt, 

- a környezet / természetes és mesterséges / értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát,  

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését, 

- a rendszerszemléletet, 

- és tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését, 

- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket. 

 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. 

Ilyenek például: 

- alternatív, problémamegoldó gondolkodás 

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

- szintetizálás és analizálás 

- problémaérzékenység, integrált megközelítés 

- kreativitás 

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 

- vitakészség, kritikus véleményalkotás 

- kommunikáció, média használat 

- konfliktuskezelés és megoldás 

- állampolgári részvétel és cselekvés 

- értékelés és mérlegelés készsége 



 

 

 

b. Rövidtávú célok 

 

A környezetnevelési munka hatékonyságához fontos: 

- a tantestület tagjainak megnyerése a környezetnevelési munkához 

- a tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés 

módszereinek bemutatása 

- hagyományok ápolása 

- környezet és természetvédelmi versenyeken való részvétel 

- osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában 

- a szaktárgyi órákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre / 

pl. ember és környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet 

állapotának mérési módszerei /  

- a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szaktárgyi órákon / a 

környezetszennyezés hatása a természeti, az épített környezetre, az emberre 

/ 

- interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása / csoportmunka, önálló 

kísérlet, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok / 

- tanórán kívüli szakkörök szervezése 

- multimédiás módszerek alkalmazása szaktárgyi órákon 

 

4.  A környezeti nevelés színterei  

- Iskolánkban a környezeti nevelés a tanórákon integráltan és a tanórákon 

kívül valósul meg. 

 

a. Környezeti nevelés a tanítási órákon 

Testnevelés és sport: 

A tanulók 

- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben 

befolyásolják, egészséges testi fejlődésüket; 

- legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az 

élményszerű tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az 

együttműködés és a tolerancia fejlesztésében; 

- értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a 

környezetszennyezés az egészségre veszélyes; 

- igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból 

készüljenek az eszközök, és a tornaszerek; 

- sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat. 

A tanulókban 

- tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását. 

 

Kommunikáció és nyelv 

A tanulók:  

- ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az 

irodalmi nyelv egymásra hatását; 

- törekedjenek az anyanyelv védelmére; 

- sajátítsák el a médiák elemzésének technikáit; 

- tudjanak disputát folytatni. 

A tanulókban: 

- alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés; 



 

 

- növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a 

környezet és természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával; 

- fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok 

segítségével. 

 

Idegen nyelv 

A tanulók: 

- váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek 

feldolgozásának segítségével; 

- legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a 

nyelv segítségével más országok hasonló problémáit; 

- tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit; 

- legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, 

csoportmunkában, projekt-munkában választ keresni; 

- állampolgári felelősségtudata fejlődjön. 

A tanulókban: 

- alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben; 

- fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációképessége és fedezzék fel ennek 

lehetőségeit. 

 

Matematika 

A tanulók: 

- váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti 

összefüggéseket matematikai módszerekkel demonstrálják; 

- legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, 

elemzésére statisztikai módszerek alkalmazásával; 

- tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni; 

- logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön; 

- tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli 

viszonyait; 

- váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, 

gyűjtésére és feldolgozására; 

- ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket 

elemezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levonni; 

- legyenek képesek reális becslésekre; 

- tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni. 

A tanulókban: 

- alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás; 

- alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási 

készségeket. 

 

 

Osztályfőnöki teendők: 

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket 

megbontó tevékenységeit, / például a fogyasztói társadalom problémáinak felismerését / és 

megoldását segíti az iskolában. Ilyenek a táplálkozási szokások, az iskolai büfé kínálata, a 

szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag és energiatakarékosság az iskolában. 

 

b. A környezetei nevelés lehetőségei a tanórán kívül 



 

 

Tanórán kívüli szakkörök szervezése 

Tanulmányi kirándulások 

Erdei iskolai program 

Akadályversenyek 

Vetélkedők szervezése / pl. településünkről / 

Rajzverseny / pl. Föld napján / 

Kiállítás rendezése fotók vagy rajzok felhasználásával 

Papírgyűjtés 

Szelektív hulladékgyűjtés 

 

 

Együttműködés a környezeti nevelésért 

 

a. Iskolán belüli együttműködés 

Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 

munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés 

– oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább kell 

fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. Azoknak a kollégáknak, akik most 

kívánnak bekapcsolódni az iskolai környezeti nevelési munkába, a tapasztaltabb kollégák 

tanácsokat, javaslatokat adnak. A közös munka áttekintése igazgatóhelyettesi feladat, a 

koordinátori szerepet az iskola biológia – földrajz munkaközösség vezetője látja el. 

 

Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse 

társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai 

diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt 

különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak. 

 

Tanárok és diákok. A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való 

közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. A diákok és 

tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és 

megőrzésében is. A tanórák környezeti tartalmát a munkaközösségek határozzák meg, a tanórán 

kívüli környezeti nevelési tevékenységek áttekintése igazgatóhelyettesi feladat. 

 

Tanárok és szülők. Az iskolai környezeti nevelésünk területén is nélkülözhetetlen a szülői ház 

és az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben 

azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Ez egyrészt megvalósul 

azon keresztül, hogy az iskolánkban elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is 

alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti nevelési programjaink anyagi fedezetét – 

a lehetőségeiket figyelembe véve – biztosítják a családok.  

 

Alkalmazottak. Az iskolai adminisztrációs és technikai munkájukkal aktív részesei környezeti 

nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy 

csökkentsük a felesleges papírfelhasználást / pl.: fél oldalas papírok használata, folyamatosan 

gyűjtsük a hulladék papírt és a kifogyott nyomtatópatront. Példamutató, ha a tanulók látják, 

hogy az iskola épületének takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas 

tisztítószereket használunk.  

 

Iskolai büfé. Diákjaink délelőtti étkezésének egyik meghatározó tényezője az iskolai büfé 

kínálata. Fontos, hogy továbbra is megőrizzük ezt a helyzetet, hogy a büfé nem egy nagyvállalat 



 

 

része, hanem az iskolánkra szabottan működő önálló egység. Kínálata folyamatosan bővül az 

egészséges étkezés jegyében. 

 

 

b. Iskolán kívüli együttműködés 

Fenntartó. A Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kölcsönös együttműködés – az iskola egész életén belül – a környezeti nevelési 

programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola igazgatójának feladata, hogy a 

fenntartóval való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje.  

Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. A tanórai és tanórán kívüli környezeti 

programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk 

számára kiemelkedően fontosak a múzeumok, a vadasparkok, a természetvédelmi oktató 

központ és a nemzeti parkok.  

Ezeket a látogatásokat a tanórákon előkészítjük. Az iskolai tanulmányai során minden 

tanulónak legalább egy környezeti témájú intézménylátogatáson részt kell vennie. Az adott 

intézménnyel a kapcsolatot a munkaközösségek egy megbízott tanára tartja.  

Hivatalos szervek. A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy 

környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. 

Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában.  

 

 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Szociálisan hátrányos, helyzetűek azok a tanulók akiket különböző jellegű szociális tényezők 

gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben.  

Feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű - de különösen a szociális hátrányban lévő 

tanulót képességeinek kibontakoztatásában. Nő a munkanélküli családban illetve az egyre 

nehezebb körülmények között élő tanulók száma. Ezért már a tendencia kialakulásának 

kezdetén felfigyeltünk e jelenségre és különböző programokkal igyekeztünk segíteni a 

hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését, folyamatos fejlődését. 

Nevelési programunkban elsősorban a távlati tervezéssel foglalkozunk, vagyis a 

helyzetfelmérés után meghatározzuk a tevékenység célját, éves ütemtervét, valamint a 

lehetőségek számbavételével a hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat. 

A szakaszos konkrét tervezést évente meg kell ismételni. 

Az iskola Integrációs Pedagógiai Rendszer programot működtet a mindenkor hatályos rendelet 

alapján. 

 

 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 

- tanulás előtti ügyelet 

- ebédelési lehetőség, rászorulóknak étkezési kedvezmény 

- egészségügyi szűrővizsgálat, kötelező orvosi vizsgálatok, fogászati szolgálat 

- tartós tankönyv 

- erdei iskola szervezése 

- nyári táborok szervezése 

- kirándulások szervezése 

- tájékoztatás segélyekről, pályázati lehetőségekről 

- felzárkóztató tehetséggondozó programok szervezése 

- pályaorientációs tevékenység 

- bemutatók, sportrendezvények 



 

 

- motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai vagy napközis ellátásban részesüljön 

- kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, az áthelyező bizottságokkal 

- pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon 

 

Szociális gondozás, szocializációs szerep 

Az iskola feladatának tartja a szociális gondozó szerep ellátását, a gyermekvédelemről szóló 

1997. tv. hatékony végrehajtásával. 

A tanulási esély növelése érdekében intenzíven és folyamatosan fejlesztjük a szükséges 

technikai hátteret, ösztönözzük az ismerethordozók használatát, kiemelt szerepet szánunk a 

könyvtárhasználatnak. 

A könyvtár számára biztosított fejkvóta egy részét tartós használatú tankönyvek beszerzésére 

fordítjuk, s kölcsönzéssel, a rászoruló gyermekek rendelkezésére bocsátjuk. 

Az iskola javaslatot tesz a rászoruló tanulók étkezésének önkormányzati támogatására. 

 

 

A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

A fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetés: 

 

Kisebb vétségek esetén a tanulókat fegyelmező intézkedésben részesítjük.  

Kisebb vétségnek számít: 

- házirend megszegése 

- kisebb szünetbeli, iskolán kívüli iskolai rendezvényeken történő fegyelemsértés 

- társadalmi tulajdon elleni vétség 

- hanyagság a vállat feladatok elvégzése során 

- tanórai, a tanítási órákon a többi tanuló haladás akadályozó rendbontás 

 

Fegyelmező intézkedés lehet: 

 

Szóbeli figyelmeztetés-megrovás: 

Szaktanári: a tantárgyi követelményeket nem teljesítő, felszerelését rendszeresen nem hordó, a 

házi feladatait többször nem elkészítő; 

Osztályfőnöki: több tantárgyból jelentkező tanulási problémák, gyakori magatartási problémák 

esetén az osztályfőnök adhatja; 

 

Írásbeli figyelmeztetés-megrovás 

Az osztályfőnök: szóbeli figyelmeztetés után adható, abban az esetben, ha a szóbeli 

figyelmeztetés ellenére is problémák merülnek fel a tanuló tanulmányi munkájában, 

magatartásában.  

Igazgatói: Az osztályfőnök kezdeményezésére, az intézmény igazgatója adhatja. 

Nevelőtestületi 

Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal - fegyelmi büntetésben részesítendő. Iskolánkban a fegyelmi eljárás 

lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi 

Bizottság jogosult. A felelősségre vonás eljárásmódjára nézve a törvény rendelkezései az 

irányadók. 

 



 

 

Kerüljük a megszégyenítést, de határozottan megrójuk azokat, akik a közösség szellemét 

rombolják, vagy magatartásuk nem felel meg iskolánk értékeinek. 

 

Számunkra kiemelkedően fontos pedagógiai elv, hogy a gyermek személyiségének fejlesztését, 

fegyelmezését, csak a fegyelmező és dicsérő metódusok együttes alkalmazásával lehet teljes 

értékűen elvégezni. 

 

Dicsérő és elmarasztaló fokozatok az intézményben 

Dicséretek 

- Szaktanári dicséret 

- Szóbeli osztályfőnöki dicséret 

- Írásbeli osztályfőnöki dicséret 

- Igazgatói dicséret 

- Nevelőtestületi dicséret 

 

Fegyelmi intézkedési fokozatok 

Szaktanári figyelmeztetés 

Szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

Írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés  

Írásbeli osztályfőnöki megrovás  

Igazgatói figyelmeztetés  

Igazgatói megrovás  

Nevelőtestületi megrovás  

 

A köznevelési törvény alapján fegyelmi büntetések a következők: 

- megrovás, 

- szigorú megrovás, 

- kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába- végrehajtása akkor 

lehetséges, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával 

megállapodott. 

 

A nevelőtestület Fegyelmi Bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

- igazgató (vagy helyettes) 

- osztályfőnök 

- igazgató által megbízott, osztályban tanító szaktanár 

A fegyelmi eljárást az igazgató kezdeményezi és bonyolítja le 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

Alapvető emberi tulajdonság, hogy segíteni szeretnénk azokon, akik bajba jutottak. 

Sokszor azonban akaratunk ellenére is árthatunk a bajbajutottnak, ha nem ismerjük az 

elsősegélynyújtás elemi szabályait. Iskolánkban is az általános szolidaritás és segítségnyújtás 

kialakítása mellett konkrét elsősegély - nyújtási ismereteket is tanítunk tanulóinknak. 

 



 

 

Az elsősegélynyújtás célja 

Az elsősegélynyújtásnak azt kell biztosítania, hogy a bajba jutott ember orvosi ellátást kapjon, 

és addig is, amíg az orvosi segítség megérkezik, megakadályozza a bajba jutott állapotának 

romlását. 

Az egészségnevelési programunk is több olyan témát érint, tantárgyakra lebontva, amelynek 

kapcsán elsősegély - nyújtási ismereteket is tanítunk. Minden évfolyamon, osztályfőnöki órán 

konkrétan foglalkoznak a szükséges ismeretanyaggal. Először is a balesetek megelőzését, a 

prevenció fontosságát és lehetőségeit tárgyaljuk a tanulókkal, kiemelten a közlekedési 

ismeretek és az otthon, háztartás témakörén belül.  

Ha már megtörtént a baj, akkor mit kell tenni. Alapvető, hogy tudatosítsuk a tanulókban, hogy 

nem szabad pánikba esni. Fő jelmondatunk, hogy - úgy cselekedj, hogy ne okozz további 

balesetet!  

Megtanítjuk a gyerekekkel, hogy, hogyan kell mentőt hívni, milyen információkat kell azonnal 

közölni a segítségkérés kapcsán. Az öt kérdés szabálya.  

Mi történt? 

Hogyan történt? 

Hány sérült van? 

Milyen sérüléseik vannak? 

Van-e még valamilyen veszélyforrás, ami további sérüléseket okozhat? 

 

Meg kell tanítanunk a tanulóinknak azt, hogy se a sérültet, se önmagunkat ne érhesse baleset. 

A sérültet lehetőleg ne mozgassuk, kivétel, ha a további baleset elkerülése végett ez fontos. 

 

Az elsősegélynyújtás alapjai, célja és története  

- Tennivalók vészhelyzetben, a helyszínbiztosítása  

- Segélykérés  

- Teendők vészhelyzetben 

- Betegvizsgálat  

- A légút biztosítása 

- A betegség tünetei 

- Lélegeztetés és kompresszió  

- Vízpára kimutatása a kilélegzett levegőben (tanulói kísérlet) 

- Stabil oldalfekvő helyzet biztosítása 

- Mozdíthatóság kérdése 

- Betegmozgatás különleges körülmények között 

- Betegszállítás  

- Az elsősegélynyújtó kompetenciái 

- A jó elsősegélynyújtó tulajdonságai  

- Az elsősegélykészlet  

- Az elsősegélynyújtás 

- Elsősegélynyújtás ájulás esetén  

- Sebek típusai  

- Sebellátás  

- A vérzések típusai  

- Vénás vérzés ellátása  

- Artériás vérzés ellátása 

- Állati harapások ellátása  

- Rovarcsípések ellátása  

- Égési sérülések 

- Égési sérülések ellátása 



 

 

- Fagyási sérülések ellátása  

- Fagyás fokozatai  

- Tennivalók a szervezet általános lehűlése esetén 

- Az áram élettani hatásai 

- Segítség áramütés esetén 

- Egészség, betegség 

- A betegség tünetei  

- Házi patika  

- A lázcsillapítás  

 

 

A projektoktatás 

A projekt közösen végzett tevékenységek sorozata. Középpontjában egy gyakorlati jellegű 

probléma áll, melyet a diákok és tanárok közösen, több szempont szerint elemezve, komplex 

módon dolgoznak fel. A projektmódszer legfontosabb értéke maga a munkafolyamat.  

Mindenki saját képességei, egyéni tapasztalatai alapján járul hozzá a csoport munkájához.  

A munkafolyamat eredménye a produktum, amely lehet: 

tárgy, játék, társasjáték, modell (minta a valóság tanulmányozásához, terv, pl. szabásminta stb.),  

- makett (gép, eszköz, kicsinyített alkotás), 

- előadás, színdarab, magnófelvétel, videofelvétel, fénykép, 

- írásmű, művészeti alkotás, kiállítás, összetett alkotások, 

- bemutató, tabló, diagram, elméleti megoldás, 

- rendezvény, ünnepély,  

- egyéb  

Az iskolai rendezvényeket, az osztályszintű programokat projekttervek alapján készítjük el. Itt 

ügyelünk arra, hogy a projektoktatás jellemzői, módszerei megjelenjenek. Kiemelten fontosnak 

tartjuk a tanulói öntevékenységet, kreativitást és önállóságot erősíteni. A módszer a tanulók 

érdeklődésére, szükségleteire és a közös tevékenységre épít.  

Az iskolánkban hagyományként a következő projekteket szervezzük meg tanórán kívül, ami 

főleg a nemzeti ünnepeinkhez kötődik.  

- október 6 

- október 23. 

- március 15. 

- augusztus 20. 

 

Az intézmény hagyományos rendezvényei 

- Mindenki Karácsonya 

- Mikulás ünnepség 

- Az iskola névadó személyével kapcsolatos rendezvények 

- Nyílt napok 
 

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének 

rendje 

 

Szóbeli felelet: 

 Az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, önálló

 feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján. 



 

 

 

Írásbeli beszámoltatás: 

 Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok megoldásán keresztül. 

 

Gyakorlati számonkérés: 

 A kísérletek, mérések elvégzésében elért gyakorlottság mérése azokban a

 témakörökben, amelyekben a tanulónak megfelelő lehetősége volt a gyakorlásra. 

 

Önálló kiselőadás: 

 Egy adott téma önálló feldolgozása és előadása 

 

Óraközi munka: 

 Az órái munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége. 

 

Versenyeken való eredményes részvétel 

 
 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

Elvei:  

A házi feladat a tanuló – önálló vagy részben önálló – ismeretszerzésének fontos területe, nem 

pedig a tanulási folyamat mellékes része.  

Iskolánknak a tanítási órák keretében kell biztosítani az ismeretek elsajátítását. Ezt a feladatot 

nem szabad a tanulóra, illetve a szülőkre hárítani. Ezért a házi feladat nem lehet több, mint a 

tanórákon elsajátított, feldolgozott ismeretek alkalmazásának lehetősége, és számot adása 

annak mindenkori szintjéről.  

A házi feladat jelentősen növelheti a tanulásra ténylegesen fordított időt, javítva az oktatás 

eredményességét, hozzájárul a tanuló felelősségének és önállóságának fokozásához is.  

Fontos a folyamatossága, kiszámíthatósága a tanulói terhelés, illetve a terhelés egyenletes 

elosztása szempontjából. A házi feladat nyújt lehetőséget a tanórákon elsajátított tantárgyi 

ismeretek elmélyítésére. 

Az otthoni munka javítja a tanulói motivációt, fejleszti a készségeket, és egyértelműen javítja-

növeli a tanulói teljesítményt is. 

A házi feladatot gondosan kell kijelölni éreztetni kell, hogy a pedagógus jelentőséget tulajdonít 

neki, különben a tanuló sem fogja komolyan venni. 

A házi feladatnak sikeresen megoldhatónak kell lennie. Ennek érdekében: 

A tanulók önálló tanulási képességét már a tanórán is fejlesszük; 

A házi feladat kapcsolódjon az órai munkához; 

A házi feladat ne a tanórán be nem fejezett ismeretelsajátítási folyamat folytatása legyen, hanem 

vagy az elsajátítottak begyakorlására, vagy a következő órai anyag előkészítésére szolgáljon; 

Ne legyen mély szakadék a tanórai munka és a házi feladat között sem annak produktív-

reproduktív jellegét, sem a csoportos – egyéni formáit illetően; 

Használjuk fel az egyéni tevékenységet irányító munkatankönyveket, programozott anyagokat; 

A feladatok nehézsége feleljen meg a tanulók képességének (a túl nehéz feladat szorongást vált 

ki), ennek érdekében időnként alkalmazzunk differenciált házi feladatot, azaz a jobbaknak a 

tananyagon túlmutató, a gyengébbeknek felzárkóztató jellegű feladatokat jelöljünk ki, hogy ne 

tágítsuk tovább a már amúgy is meglévő szakadékot az alulteljesítő és a jól teljesítő tanulók 

között; 



 

 

Rendszeresen adjunk kevesebb feladatot, s ne ritkán sokat; 

 

A házi feladat lehet kötelező (minden tanulóra kiterjedő), valamint nem kötelező, a tanulók által 

önként vállalt u.n. szorgalmi feladat. Kötelező házi feladat csak az adott tantárgy tantervében, 

követelményrendszerében meghatározott kötelező tananyag jobb elsajátítását szolgálhatja.  

Nem adható kötelező házi feladatként – és nyilván nem is kérhető számon – olyan ismeret, 

amely az adott tantárgy kiegészítő anyagában, a tanuló előhaladását nem meghatározó részében 

van.  

Szorgalmi házi feladat akár a kötelező, akár a kiegészítő tantárgyi anyagot tartalmazza – csak 

önkéntes, a tanulói teljesítmény elbírálása pedig csak pozitív lehet. A házi feladatok lehetnek 

szóbeliek, s ezen belül is megkülönböztethetők a szó szerint megtanulandó anyagok az u.n. 

memoriterek, valamint a saját megfogalmazásban elmondandó, tankönyvből vagy más 

forrásból elsajátított anyagrészek, és lehetnek írásbeliek, mint a munkafüzetek, feladatlapok 

kitöltése, a tankönyv kérdéseire adott válaszok, fogalmazások, házi dolgozhatok, naplók, stb. 

továbbá gyakorlati cselekvéses feladatok (tárgyak megformálása, gyűjtőmunka). 

Házi feladatot a tanórák folyamatában célszerű adni, fenntartva a feladatok ellenőrzésének 

olyan egészséges tónusát, amely segíti a tanulók rendszeres felkészülését a tanórákra.  

 

Korlátai: 

Az egyes pedagógus által feladható házi feladat mennyiségét az adott tantárgy munkaközössége 

határozza meg. A szabályozásnak figyelembe kell venni a tanulók életkorát, terhelhetőségét.  

Az összes pedagógus által meghatározható házi feladat mennyiségét az osztályfőnök 

koordinálja és limitálhatja az osztályt tanító pedagógusok véleményének meghallgatása után 

azok figyelembevételével. Itt a tanulók életkorának és terhelhetőségének figyelembevételén túl 

tekintettel kell lenni a napi tanórai foglalkozások hosszára is.  

A házi feladatot rendszeresen ellenőrizni, értékelni kell, különben a tanulók nem törekszenek 

színvonalas megoldásra, megelégednek azzal, hogy valamit tessék-lássék a papírra vetnek. A 

gyors, egyénre szabott ellenőrzés eredményesebb, mint a késleltetett általános és az egész 

osztálynak szóló. A szülői ellenőrzés – különösen a gyengébb tanulók esetében – növeli a 

teljesítményt.  

 

 

A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

 

A Nemzeti Köznevelési törvény 14.§ (3) bekezdése alapján a Szakképzési híd program 

záróvizsgával, ennek részeként komplex szakmai vizsgával zárul. A Szakképzési híd program 

elvégzéséről az iskola alapfokú végzettséget igazoló tanúsítványt, sikeres komplex szakmai 

vizsgáról pedig rész-szakképesítést igazoló szakmai bizonyítványt állít ki. A tanuló a 

Szakképzési híd program keretében elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek a szakképzés 

megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz 

szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket, így a tanuló a Szakképzési híd program sikeres 

befejezése után a szakiskolai szakképzési évfolyamokon készülhet fel a szakmai vizsga 

letételére. 

  



 

 

 

 

Helyi tanterv közismereti tantárgyai - A 

változat 

 

 

 

 

 

rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés mellett hosszabb 

közismereti képzés a jelentősebb alapkompetencia-hiányokkal küzdő 

tanulóknak 
 

 

Alkalmazandó az alábbi rész-szakképesítések oktatása esetén:  

 

31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő 

31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó 

31 341 04 Raktáros 

31 346 02 Számítógépes adatrögzítő 

31 811 03 Gondnok 

21 811 01 Konyhai kisegítő 

31 811 04 Vendéglátó eladó 

31 853 05 Intézménytakarító 

21 622 01 Kerti munkás 

21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás 

 

  



 

 

Óraháló 

 

Tantárgyak 

SZH/1. SZH/2. SZH/1. SZH/2. 

 A A 

 nappali esti 

 1. év 2. év 1. év 2. év 

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 4+1 3 2 1 

Élő idegen nyelv  4 3 3 2 

Matematika 4+1 3 2 1 

Társadalom és jelenkor-ismeret 3 2 1 1 

Természetismeret 3 2 1 1 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési 

modulok 
1 1 - 1 

Testnevelés és sport* 2 2 - - 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő 

program) 
1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret:  

Informatika 2 0 +1 2 - 

Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin 

népismeret 
1 1 1 1 

  Összesen: 24 17 12 8 

  8-10% szabad sáv (közismereti rész) 3 2 1 1 

  

Közismereti óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 27 19 13 9 

  Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 7,5 14,5 3,5 7,5 

  8-10% szabad sáv (szakmai rész) 0,5 1,5 0,5 0,5 

  

Szakmai óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 8 16 4 8 

 

Közismeret és szakmai óra, szabadsáv 

nélkül - összesen 
31,5 31,5 15,5 15,5 

 

Közismeret és szakmai óra, szabadsávval 

- összesen 
35 35 17 17 

 Összefüggő gyakorlat - 3 hét 105  53  - 

 

Az egyes egységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 

10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat 

az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve a 

gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

  



 

 

Kommunikáció és anyanyelv 
(A variáció) 

 

 

A Szakképzési Hídprogram a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban 

haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok képzését 

teszi lehetővé. Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő 

bekapcsolódás biztosítása, de legalább a munkavállalásra felkészítés a rész-szakképesítés 

megszerzése lehetőségének biztosításával. E cél eléréshez elengedhetetlen a tanulók 

kommunikációs és anyanyelvi képességeinek és ismereteinek fejlesztése. Az olvasási, a 

szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a 

társadalmi beilleszkedésben, a társadalmi sikerességben. A társadalmilag elfogadott 

kommunikációs formák, viselkedésminták megismerése és használati módjuk elsajátítása 

nagyrészt e tantárgy keretei között zajlik. A NAT-ban is megfogalmazott nevelési célok 

elérésében elsőrendű szerepe van ennek a területnek, hogy a tanulók önismerete, erkölcsi 

magatartása, felelősségvállalása, jövője, szakmai pályája iránti elkötelezettségük megfelelően 

alakuljon. 

A tantárgy tanításának alapvető célja a biztos alapkészségek kialakítása: a magabiztos írás, 

helyesírás, olvasás és kommunikáció. A program ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy 

a tanulók művészeti, irodalmi tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, érzelmi intelligenciájuk 

fejlődjön. Mivel a Szakképzési Hídprogramba kerülő fiatalok nagyon különböző tudásszinttel 

és képességekkel rendelkeznek (az A és B változat óraszám különbségei is ezt veszik 

figyelembe), különösen fontos, hogy egy bementi mérés során tisztázzuk, hogy az egyes 

tanulóknak mely területeken és milyen mértékű fejlesztésre van szüksége. Ebben a képzésben 

elkerülhetetlen az egyénre szabott fejlesztés. Általában jellemző, hogy az olvasás, fogalmazás, 

kommunikáció terén alapvető hiányosságaik vannak a tanulóknak. Minden tanévet záró 

méréssel fejezünk be, ahol lehetőség van az egyéni fejlődések nyomon követésére, értékelésére. 

A Szakképzési Hídprogram kommunikáció és anyanyelv kerettanterve igazodik a felső 

tagozatos kerettanterv anyanyelvi részéhez. Az alábbi öt területre koncentrálja fejlesztést:  

 

 Kommunikáció 

- önkifejezés, 

együttműködés, 

alkalmazkodás 

 Alapvető fontosságú terület a hétköznapi életben, a tanulásban, a szakma 

kiválasztásban, a munkában. Az életben való sikeres eligazodáshoz a jó 

önkifejezés, mások megértése, a szituációk helyes értelmezése, a 

normákhoz való igazodás elengedhetetlen. Ezért szerepel ez a terület 

nagy óraszámban a tervezetben. Ide tartozik a verbális és nonverbális 

kommunikáció, a meggyőző kommunikáció eszközeinek elsajátítása, a 

kulturális szignálok használata, tömegkommunikáció mechanizmusainak 

megismerése, működésének megértése. A hivatali kommunikáció, munka 

világában szükséges kommunikáció jellemzőinek megismerése, a 

megszerzett tudás alkalmazása. Ugyanakkor ez a terület szorosan 

kapcsolódik a többi részterülethez, hiszen a kommunikáció sokszor 

összekapcsolódik az olvasással, írással. 

 Olvasás - 

szövegértés 

 Nagyon fontos a biztos értő olvasás elsajátítása: hangos és néma olvasás, 

a különféle olvasási stratégiák megismerése, gyakorlása. Az olvasott 

szöveg megértése alapvetően fontos a szakma tanulásához is. A 

lényegkiemelés, az információk azonosítása, kérdések megfogalmazása, 

szövegek szerkezeti elemekre bontása (bekezdés, tételmondat, új és régi 

információk, kapcsolóelemek) alapvető elemei a szövegértésnek. Ebben 

a részben van mód arra is, hogy megismerkedjenek a munka világának 



 

 

szövegműfajaival (pl. álláshirdetés, munkaszerződés, munkaköri leírás 

stb.). 

 Írás - 

szövegalkotás 

(helyesírás, 

fogalmazás) 

 A szóbeli és írásbeli önkifejezés, véleménynyilvánítás alapvető 

szabályainak, műfajainak megismerése és gyakorlása zajlik ebben a 

témakörben: fogalmazás, az írásművek részei, felépítése, különféle 

szövegtípusok létrehozása, a helyesírás alapvető szabályainak megértése, 

használata, gyakorlása. A munka világához szükséges írásbeli műfajok 

(önéletrajz, motivációs levél, álláshirdetés) írása, gyakorlása. 

Szókincsfejlesztés. 

 Anyanyelv - 

nyelvi 

viselkedés 

 A nyelv lényegi szerkezetének és jeltermészetének alapvető megértése, a 

nyelvhasználat és a helyes nyelvhasználat alapvető szabályainak, a 

kulturális kódok használatának elsajátítása tartozik ebbe a 

témacsoportba. Ugyanakkor fontos elem, hogy nem az elméleti 

ismeretek, hanem a gyakorlathoz szükséges háttértudás megszerzése a 

lényeges, tehát a nyelvtan tanítása sokkal kevésbé hangsúlyos, mint 

általános iskolában. Csak annyiban fontos, amennyiben támogatja az 

alapvető képességek fejlesztését. Fel kell ismerniük a tanulóknak, hogy a 

nyelvhasználat jellemez bennünket, hogy a nyelv és használati szabályai 

tanulhatók. Fel kell kelteni az igényt a szép, kulturált beszédre, a helyes 

és pontos kifejezésmód elsajátítására. A társadalmi sikeresség egyik 

feltétele a nyelvi kulturáltság. 

 Művészi 

kommunikáció - 

média 

 Ez a terület az A és B változatban (az intenzívebben fejlesztendő 

területek miatt) kisebb óraszámban szerepel. Legfontosabb célja az 

érzelmi intelligencia fejlesztése. Bővíti az önkifejezés lehetséges 

területeit, lehetőséget ad a műalkotások élményszerű befogadására, a 

kreativitás fejlesztésére, találkozásra a kortárs és klasszikus irodalmi 

szövegekkel, az irodalom határterületeivel (pl. képregények, 

dalszövegek, filmek, krimi stb.). A vizuális nyelv alapvető elemeinek 

megismerése mellett lehetőség van a vizuális 

és verbális kommunikáció kapcsolatának feltárására. Ugyanakkor 

rendkívül fontos a médiatudatosság és a kritikus szemlélet kialakítása, 

manipuláció megértése, kivédése. Mivel ez a generáció már a digitális 

nemzedék tagja, fontos, hogy megismerkedjenek a digitális kultúrával, 

annak értékeivel, a közösségi média típusaival, az internet használatának 

szabályaival, veszélyeivel.  

A kerettantervi forma nem ad lehetőséget arra, hogy módszertani útmutatásokat is 

megjelenítsünk, ezért fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az órai munka mindig 

problémaközpontú, tevékenységekre építő legyen. Lényeges, hogy a korábbi kudarcos 

megoldásokat kerüljük, olyan helyzeteket teremtsünk, ahol azt érzik a tanulók, hogy 

tevékenységükkel nem a korábbi sikertelenséget teremtik újra. Rendkívül fontos, hogy az 

otthonról hozott eltérő kulturális környezeteket megtanulják kezelni, a másságot megérteni, 

elfogadni és tisztelni. Érdeklődő, nyitott módon viszonyuljanak a más kultúrákhoz, más 

hagyományokhoz. 

Javasoljuk, amennyiben van rá lehetőség, működjenek együtt a pedagógusok fejlesztő 

pedagógusokkal, hogy az egyénre szabott fejlesztés célzottabb és eredményesebb legyen. 

Az értékelés mindig azonnali, személyre szabott és pozitív legyen. A tanulók számos 

feladatot oldanak meg az órák és a félévek során, ezeket kell értékelni. A közös munkában való 

aktív részvétel és a motiváció alakulása a fontos, nem az, hogy egy-egy feladat megoldása 

tökéletes legyen. Fontos, hogy a diákok is értékeljék önmaguk és egymás tevékenységét. 



 

 

A jobb teljesítmény elősegítésére érdemes kihasználni a fejlesztő értékelésben rejlő 

lehetőségeket. A fejlesztő értékelés segítségével a tanulmányi eredmények méltányosabbá 

tehetők, értékelhetővé válik a tanulók önmagukhoz mért fejlődése, és segítségével fejlődik a 

diákok tanulási készsége is. 

Az órakereteket úgy alakítottuk ki (az A és a B változatban egyaránt), hogy lehetőség legyen 

a heti óraszámokban jól elosztani a kommunikációt, írást, olvasást, anyanyelvi ismereteket. 

Az A változat magasabb óraszámai az alapkészségek intenzívebb fejlesztésére, gyakorlásra, 

lassabb ütemű haladásra adnak lehetőséget. Azt javasoljuk, hogy minden héten minden 

fejlesztendő terület jelenjen meg a tanórákon, célzott, egyéni fejlesztésekkel és 

tevékenységekkel. Ezek egyéni, páros, csoportos vagy projektmódszerrel is történhetnek. A 

fejlesztést célszerű összekapcsolni a szakmatanulás elvárásaival, az ahhoz szükséges 

készségek, képességek fejlesztésével, hogy a kettő erősítse egymást. 

A Szakképzési Hídprogram tematikai egységei és óraszámai kommunikáció és 

anyanyelv tantárgyból az A és B változatra 

Kommunikáció és anyanyelv 
A 

 1. év  2. év 

 Kommunikáció - önkifejezés, együttműködés, 

alkalmazkodás 

 32  32 

 Olvasás - szövegértés  32  15 

 Írás - szövegalkotás (helyesírás, fogalmazás)  32  15 

 Anyanyelv - nyelvi viselkedés  15  14 

 Művészi kommunikáció - média  15  15 

 Mérés  4  4 

 Órakeret 90%-a (ezt fedi le a kerettanterv)  130  95 

 Szabad Órakeret  14  10 

 Teljes óraszám  144  105 

 Heti óraszám  4  3 

Első évfolyam 

A kommunikáció és anyanyelv tantárgy a Szakképzési Hídprogram közismereti 

programjában kitüntetett szerepet játszik, mert az alapvető kulcskompetenciák közül több 

fejlesztésében is szerepe van: az anyanyelvi kompetencia és a kulturális kompetencia 

fejlesztésében elsőrendűen, de a tanulás tanulásában, a szociális és állampolgári kompetencia 

fejlesztésében, sőt, még a digitális kompetencia fejlesztésében is nagy szerepe van. A belépő, 

általános iskolát be nem fejezett tanulók az alapvető kompetenciák hiányában érkeznek a 

programba (gyakran írni és olvasni sem tudnak biztosan), tehát egy alapos mérés után, a nagyon 

különböző tudású tanulóknak fokozatos, egyénre szabott fejlesztésben kell részesülniük. Az 

általános iskolából hozott hiányok megszüntetése, a felzárkóztatás mellett fejleszteni kell 

kommunikációs és szövegértési/szövegalkotási képességeiket. A műveltségterület 

részterületeit és ezek arányát úgy igyekeztünk meghatározni, hogy egyaránt szolgálják a 

hiányok pótlását, és az életre felkészítés (munka világa) céljait. 

Az első évfolyam legfontosabb céljai: 

- Olvasás, írás és önkifejezés készségeinek erősítése 

- Szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, hátránykompenzálás 

- A személyközi kommunikáció szabályainak és eszközeinek megismerése 

- A teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése 

- Helyesírás fejlesztése 



 

 

- A hangos és néma értő olvasás fejlesztése 

- Saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban 

- Művészi élmény befogadását segítő érzelmi intelligencia fejlesztése 

- A manipuláció eszközeinek felismerése a különböző médiumokban és műfajokban 

 

  

 Tematikai 

egység 

 Kommunikáció - önkifejezés, együttműködés, 

alkalmazkodás 

Órakeret 

A: 32 

 Előzetes tudás  Anyanyelvét minden tanuló használja. Nagyon heterogén, de rendkívül 

gyenge tudással érkeznek a tanulók: ismerik a mindennapi kommunikációs 

helyzetekben való megnyilvánulást, ugyanakkor erre nem reflektálnak, 

nem ismerik annak a gyakorlatát, hogy hogyan törekedjenek az érthető, 

kifejező beszédre, a szituációk tudatos megértésére. 

Szóbeli szövegeket, utasításokat megértenek, követnek, az alapvető 

kommunikációs formákat ismerik és alkalmazzák, ugyanakkor a bonyolult 

formákat nehezen vagy egyáltalán nem értik, nem alkalmazzák. Nehezen 

igazodnak el a kommunikáció és az iskola világában, viszont rengeteg 

kudarcot tudnak már a hátuk mögött. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A különböző kommunikációs szituációk azonosítása, szabályainak 

felismerése, a szituációban jól formált, a kommunikációs célt megvalósító 

megnyilatkozás létrehozása, azaz az egyéni sikeresség elősegítése.  

A sikeres és normakövető beszédmód iránti igény felkeltése. 

Saját ideális és reális énkép megfogalmazása, sikeres kommunikálása, a 

másik iránti megértő figyelem és empátia igényének felkeltése, 

technikáinak elsajátítása. A másik jeleinek megértése, visszaigazolása, a 

környezet (kulturális kontextus) jeleinek dekódolása. 

Saját vélemény artikulálása, érvényesítése, a másik véleményének 

megértése, tudomásul vétele, kulturált vita. A kulturális elvárások, 

szabályok megértése, követése. Jelhasználat tudatossága (jel fogalmának 

megértése).  

A társadalmi érintkezés normáihoz való alkalmazkodás igényének és 

képességének kialakítása. Szerepviselkedés megértése. 

A nyelvi etikett szabályainak sikeres használata. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Önismeret, énkép (ideális és reális énkép), énkép-kommunikáció, az én és a másvalaki, az 

én és a csoport (pl. némafilmek, rajzfilmek példái, nyelvkönyvek párbeszédei, filmek, 

irodalmi szövegek segítségével). 

A kommunikáció alapmodelljének megértése, a fő összetevőinek azonosítása gyakorlati 

szituációkban. A jelszerűség és a jelhasználat belátása: jel és jelentés, információ és üzenet. 

Jelek tulajdonságai, típusai (csak egyszerű példákon keresztül: füst - tűz, lábnyom - 

ősember, közlekedési jelek stb.) 

 

A nonverbális kommunikáció elemei, sajátosságai (pl. testbeszéd, térközszabályozás, 

arcjáték stb.), ezek gyakorlása szituációs gyakorlatokban. A beszélő szándékának 

azonosítása és annak kifejezése. A megértés jelzése hallgatóként. Nyereség és veszteség a 

kommunikációs stratégiákban: simogatás. 

A kommunikációs zavarok, félreértések forrásainak megismerése, felfejtése (pl. generációs 

megértési nehézségek, eltérő csoportokba tartozás kulturális és nyelvi jegyei (pl. szleng, 

réteg- és csoportnyelvek, kulturális sajátosságok, kulturális szignálok). 

A verbális kommunikáció jelentősége és kapcsolata a nonverbális kommunikációs 



 

 

eszközökkel. 

Etikett a kommunikációban, élőszóban és interneten: netikett a közösségi oldalakon, e- 

mailben és online csevegés közben. Telefonálás, internetes beszélgetések szabályai, 

veszélyei (közösségi média, chat). 

A személyes és a hivatalos, közéleti kommunikáció színterei: szituáció, szabályok, 

lehetséges viselkedések. 

 

Kommunikációs gyakorlatok és játékok. Beszédtechnikai gyakorlatok. Szókincsfejlesztő 

gyakorlatok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 énkép, kommunikáció, testbeszéd, gesztusnyelv, arcjáték, kódolás, 

dekódolás, üzenet, kommunikációs zavar, etikett, netikett, beszédhelyzet, 

kommunikációs folyamat és tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, 

kapcsolat)  

  

 Tematikai 

egység/ 

  Olvasás - szövegértés Órakeret 

A: 32 

 Előzetes tudás  A belépő tanulók jelentős része nehezen ír és olvas, alapvető 

hiányosságokkal rendelkeznek. A szövegben található információikat 

nehezen azonosítják, értik, értelmezik és értékelik. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Biztos, megfelelő technikájú és sebességű olvasás. Olvasott szöveg 

megértése (a hangos és a néma olvasás egyidejű fejlesztése). Az esetleges 

olvasási problémák okainak diagnosztizálása, kezelése. Olvasási igény 

felkeltésére napi olvasás szokásának kialakítása. Egyszerű, rövid irodalmi 

szövegek olvasása.  

Információk megtalálása, beazonosítása, értékelése a szövegben. Az 

olvasott szöveg reprodukálása minimális szinten, hallás után is. A 

szöveghez tartozó egyszerű képek, ábrák megértése, értelmezése, 

összekapcsolásuk a szöveggel. 

Internetes felületeken az olvasás gyakorlása, a linkek, továbbhaladási 

lehetőségek, választási helyzetek jelentőségének felismerése. 

Tájékozódás az írásos és internetes kultúrában. 

A figyelem, a koncentráció fejlesztése, a hallás utáni megértés 

készségének növelése A nyelvi tudatosság fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Szótagolás (szótagok felismerése), hangos olvasás, kifejező olvasás, néma olvasás. 

Felolvasott szöveg megértése. Szövegben információk azonosítása. 

A szöveg információtartalmára vonatkozó kérdések megfogalmazása. Kérdéskultúra 

fejlesztése. Szövegre vonatkozó feladatok megoldása. 

Az olvasás technikájának fejlesztése, a kifejező olvasás fejlesztése (logopédiai, foniátriai 

gyakorlatokkal, mérésekkel), először nagyon rövid, majd egyre hosszabb szövegek hangos 

és értelmező olvasása, az olvasáshoz kapcsolódó beszéd-, kiejtési és légzőgyakorlatok 

végzése. Mondókák, nyelvi játékok, ének, versek (időmértékes és hangsúlyos szövegek) 

segítségével. 

Beszédtechnika: légzés- és ritmusgyakorlatok, artikulációs gyakorlatok. 

Hang-betű, beszéd-írás kapcsolatának megértése, ismerkedés érdekes, a miénktől eltérő 

írásrendszerekkel. 

Olvasás és művészi előadás különbségei, az olvasási élmény fogalma. 

 

Ábécé ismerete, betűrendben keresés, internetes keresés. Böngészés az interneten (minimális 

forrásellenőrzés), folyóiratokban, könyvekben. 



 

 

Egyszerű, rövid irodalmi szövegek olvasása (érdeklődés alapján), beszélgetés róluk, 

vélemények megfogalmazása. 

Tájékozódási technikák az írásos és internetes kultúrában. 

Értelmező szótárak, idegen szavak szótára, szakmai szótárok, lexikonok megismerése és 

alapszintű használata (online vagy nyomtatott is lehet). 

Nem nyelvi - vizuális jelegyüttesek dekódolása, megértése, szöveghez kapcsolása: térképek, 

grafikonok, ikonok, infografikák, ábrák, képek olvasása (választott szakmákhoz is igazítva a 

választást). 

Választott szakmájukhoz kapcsolódó szakszövegek olvasása, megértése (esetleg szakmai 

szótár készítése): szaknyelv és bonyolultabb mondatstruktúrák megértése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Betű, hang, szótag, információ, lexikon, szótár, forrás, irodalmi szöveg, 

vers.  

  

 Tematikai 

egység 

 Írás - szövegalkotás (helyesírás, fogalmazás) Órakeret 

A: 32 

 Előzetes tudás  Csak nagyon egyszerű, rövid szövegek alkotására képesek, azt is 

bizonytalan helyesírással tudják leírni. Nincs megfelelő, kialakult egyéni 

írástechnikájuk. A szövegalkotás műveleteit alig ismerik. Az írásbeli 

kommunikáció műfajait, alapvető normáit nem ismerik. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A korábbinál biztosabb íráskészség, helyesírás kialakítása. Kisebb 

szövegek alkotása. 

A főbb helyesírási alapelvek, szabályok megtanulása, és alkalmazása. A 

Magyar helyesírási szótár és internetes szótárak használatának 

megtanulása. A helyes írásbeli kifejezés igényének kialakítása. 

Az internetes írásos kommunikáció szabályainak megtanulása. Olvasható 

íráskép kialakítása, annak tudatosítása, hogy az írás megformálásával is 

jellemez bennünket. 

A szövegszerkesztő használatának gyakorlása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A betűismeret hiányosságainak feltárása, a hiányosságok pótlása (egyénre szabott 

fejlesztéssel is), az írástechnikai problémák feltárása, diagnosztizálása és kezelése. A 

betűtévesztések, a betűkihagyások megszüntetése. A folyamatos írás gyakorlása. Az írás 

tagolásának megismerése, írásjelek használata. 

A szavak hangokra bontásának gyakorlása játékokkal, zenei segítséggel, esetleg mozgással. 

Hangok, szótagok, szavak egymásra épülése, ennek játékos belátása. 

 

A helyesírás fő szabályainak megismerése (a kiejtés szerinti írásmód, a szóelemző írásmód, 

a hagyományos írásmód, írásjelek, a szófajokhoz kapcsolódó helyesírási szabályok - pl. 

igekötők, tulajdonnevek - stb.). 

 

A szövegszerkesztő programok segítsége a helyesírásban és a szövegalkotásban. 

Szövegalkotásának legfontosabb elemeinek megismerése, gyakorlása: téma meghatározása, 

a témának megfelelő műfaj kiválasztása, anyaggyűjtés, forrásellenőrzés, vázlatírás, a 

lényeges és kevésbé lényeges információk elrendezése, az ismétlés kezelése, a műfaji 

sajátosságok betartása, az időrend, a szöveg tagolása, ellentmondások kezelése, megfelelő 

nyelvi elemek: szókincs, nyelvi szabályok, fordulatok használata, helyesírás ellenőrzése stb. 

(Pl. a választott szakmához kapcsolódó témában.) 

Az írásos és digitális kommunikáció alapvető normáinak, műfajainak (levél, önéletrajz, 

élménybeszámoló, leírás, komment, referátum, vélemény, hozzászólás, dolgozat, e-mail, ppt. 



 

 

stb.) megismerése és használata, alkalmazása. Szóbeli vitában véleményük, álláspontjuk 

megfogalmazása, kulturált vitában ütköztetése, a másik álláspontjára figyelés. 

 

Az internetes kommunikáció szövegműfajai: e-mail, komment stb. Veszélyek, kérdések. 

Emotikonok funkciói. 

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, távolság, színek, 

kiemelések stb.) használata kézírásnál és szövegszerkesztő programban. 

A helyesírási szabályzat, a helyesírási szótárak és egyéb nyelvtani segédletek, lexikonok 

alapszintű ismerete és alkalmazása. 

Fantázia- és szókincsfejlesztési gyakorlatok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Ábécé, elválasztás, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail, 

emotikon, komment, műfaj, tagolás, időrend, hang, szótag, szó 

  

 Tematikai 

egység 

 Anyanyelv - nyelvi viselkedés Órakeret 

A: 15 

 Előzetes tudás  Anyanyelvét minden tanuló használja. Az általános iskolából hozott 

nagyon különböző minőségű és mennyiségű nyelvtani és nyelvhelyességi 

ismeret, szabály, a kulturált nyelvi viselkedés alapvető elemei, alapvető 

nyelvhelyességi normák. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Nyelvhelyességi szabályok megismertetése. A nyelv elemeinek egymásra 

épülése, a szavak jeltermészete. Annak megtapasztalása példákon 

keresztül, hogy a hangsor és a jelölt nem állnak valós kapcsolatban, ez 

segít az idegen nyelvek tanulásában is és fordítva. Annak bemutatása, 

hogy ugyanazt a tartalmat többféle szóval, illetve más-más mondatokkal is 

ki lehet fejezni. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Nyelvi rendszer: elemek (pl. szókincs), szabályok. Nyelvi jel természete: szimbólum, 

kivéve hangulatfestő és hangutánzó szavak (ezek motivált természete). 

Hangok (magán- és mássalhangzók), betűk, hangképzés, hangképző szervek. Morfémák: tő, 

képző, jel, rag. 

Szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév. Szófajok szerepe, funkciói. 

Szinonimák, antonímák: szókincsbővítés. 

A szavak szerkezetének felépítése (játék az elemekkel), a főbb szóelemek azonosítása, csak 

ráismeréssel. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő alkalmazása a 

szövegalkotásban. 

Közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredetük, használatuk, stílusértékük. 

Nyelvhelyességi szabályok ismerete és betartása: nyelvi etikett, kulturális vonatkozások. 

Nyelvhasználat nyelvi és kulturális szabályai. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Jel, szimbólum, szókincs, hangutánzó szó, hangulatfestő szó, 

magánhangzó, mássalhangzó, szótő, toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű 

szó, többjelentésű szó, rokon- és ellentétes jelentés; állandósult 

szókapcsolat, közmondás, szólás.  

  

 Tematikai 

egység 

 Művészi kommunikáció - média Órakeret 

A: 15 

 Előzetes tudás  A tanulók művészi, befogadási tapasztalatai rendkívül csekélyek, 

valószínűleg a könnyűzenére, plakátok ismeretére, képregényekre, 

kommerszfilmekre korlátozódnak. A tudatosság, a műalkotások 



 

 

élvezetének igénye kevéssé kialakult náluk, a művészeti ágak nyelvét nem 

értik. A médiafogyasztási szokásaik nem kritikusak, nem tudatos 

fogyasztók. Nem ismerik a média működését. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A kommunikáció kulturális meghatározottságának tudatosítása, a 

kulturális kontextus megértése, figyelembe vétele, a különféle szimbolikus 

rendszerek megismerése (művészet, vallás, filozófia, tudomány stb.). Az 

eltérő kultúrák megismerésének és megértésének igényét felkelteni, a 

művészeti kommunikáció sokszínűségére terelni a figyelmet. 

Az irodalmi kommunikáció, az irodalmi alkotások: kortárs irodalmi 

szövegek - az eddig ismerttől eltérő szemléletű és nyelvezetű irodalmi 

szövegek megértése. 

Az olvasás igényének és a befogadói attitűd kialakításának kísérlete. 

Élményközpontú találkozás a műalkotásokkal. Ízlésfejlesztés. 

Kreativitás fejlesztése, a művészi önkifejezésre irányuló vágy felkeltése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A kommunikáció kulturális meghatározottsága, kulturális antropológiai szempontok; a 

kulturális meghatározottság kódjai, a kontextus és a hagyomány szerepe, kulturális útjelzők 

az irodalomban és a hétköznapokban. 

Az irodalom mint speciális kommunikáció. Élményszerű találkozás olyan kortárs 

műalkotásokkal, amelyek szövegezése érthetőbb, közelebb állnak tematikájukban a 

diákokhoz (pl. Varró Dániel, Szabó T. Anna, Karafiáth Orsolya stb.). 

A magyar irodalmi kánon és hagyomány részeit képező jelentős szerzők (pl. Kölcsey Ferenc, 

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila stb.) műveiből kiválasztott részletek 

segítségével klasszikus irodalmi alkotásokkal való találkozás, olvasási élmények 

megosztása. Megzenésített versek meghallgatása (pl. Sebő Ferenc, Kaláka, Szélkiáltó, Hobo, 

Harcsa Veronika, Magashegyi Underground stb.). 

Határterületek: dalszövegek, rap, hiphop, slampoetry (ritmus, zene, szöveg), képregény, 

graffiti, a könnyű irodalom (krimi, szerelmes regény stb.) Saját élmények kifejezése, 

értelmezése. 

Megértés szöveggel és szöveg nélkül. Hangzó szövegek és képi információk megértése. A 

képi nyelvben és a verbalitásban rejlő lehetőségek megértése, dekódolása, ezek kipróbálása. 

 

Alkotás élményének átélése: képregény, vers, képvers, plakát stb. készítése. Kreatív 

gondolkodás fejlesztése, asszociatív játékok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Kultúra, szubkultúra, hagyomány, kortárs irodalom, élmény, képregény, 

graffiti, dalszöveg, vers, a nyelv zenéje.  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret 

A: 4 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Két mérést javasolunk: egy év eleji bemeneti és egy év végi kimeneti 

mérést. 

A tanév elején: olyan felmérés, amely minden részterületen 

(kommunikáció, írás, olvasás, fogalmazás, helyesírás, szövegértés, 

anyanyelvi ismeretek, művészeti kompetenciák) megállapítja a 

hiányosságokat, esetleg rámutat az okaira is, diagnosztizálja a 

problémákat, és meghatározza az egyéni fejlesztés irányait, területeit, a 

szükséges emberi/szakmai erőforrásokat. 

A tanév végén: összehasonlítva a bemeneti méréssel a fejlődést nézi 

minden részterületen, az eredményeket és a sikertelenségeket is a tanuló 



 

 

korábbi teljesítményéhez méri, saját magához képest adja meg az 

eredményeket. Illetve jól látható, hogy ki hol tart a fejlesztés várt 

eredményeihez képest. 

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló önmagához viszonyítva a korábbinál tudatosabban és 

sikeresebben kommunikál. Ismeri a kommunikáció összetevőit, tud olvasni 

a nonverbális jelekből. Igyekszik alkalmazkodni a helyzetnek megfelelő 

kommunikációs normákhoz. 

Online kommunikációja tudatos, ismeri az internetes kommunikáció 

veszélyeit és illemtanát. 

Betartja a mindennapi kétszemélyes és kisközösségi kommunikációs 

normáit. 

A tanuló a pedagógus segítségével felismeri egyéni fejlesztési 

szükségleteiket, kialakul a helyes beszéd és a helyes írás iránti 

motivációja, fejlődik az önellenőrzés, az önálló tanulás képessége. A 

tanuló rendelkezik a legalapvetőbb nyelvtani ismeretekkel, felismeri a 

nyelvi elemeket.  

 

A tanuló kissé biztosabb nyelvtani ismeretekkel rendelkezik, ezeket képes 

gyakorlati feladatok során alkalmazni. Törekszik arra, hogy szóban és 

írásban is teljes mondatokban fogalmazzon, és törekszik arra is, hogy 

kevés helyesírási hibát ejtsen. 

A tanuló hangosan és némán is képes rövid szövegek megfelelő tempójú 

olvasására. Az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatban saját véleményt 

fogalmaz meg szóban és írásban. Képes a szövegben információkat 

keresni. Képes különböző típusú szövegek tartalmának összefoglalására, 

lényegre törő, rövid, áttekinthető vázlat önálló készítésére. 

 

Önállóan használja a hagyományos és az internetes szótárakat. Ismeri a 

forráskritika alapvető szempontjait. Ismeri a netikett alapvető szabályait és 

ezek alkalmazását. 

 

Képes a tanult szövegtípusok használatára, a tanult szövegszerkesztési 

ismeretek alkalmazására. Elfogadható tartalmú, szerkezetű, külsejű és 

helyesírású fogalmazásokat készít. Képes a különböző szövegek 

tömörítésére, kiegészítésére, a lényeg kiemelésére. Önálló szövegek 

alkotása a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, 

leírás, jellemzés, levél, SMS, e- mail stb.). 

Az alapvető helyesírási esetek ismerete: képes a szavak betűkihagyás és 

durva hiba nélküli leírására. 

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 

szókincsében is alkalmazni. 

Képes az irodalmi és köznyelvi szövegek közötti különbségek 

felismerésére. Képes önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokra 

irodalmi művekről. 

Második évfolyam 

A Szakképzési Hídprogram kommunikáció és anyanyelv tantárgyának második évfolyama 

már alapvetően a pályaorientációra, a mindennapi életben való eligazodásra készít fel, a 



 

 

kulcskompetenciák fejlesztését is ennek rendeli alá. Továbbra is szerepe van az alapvető 

kulcskompetenciák közül több fejlesztésében is: az anyanyelvi kompetencia és a kulturális 

kompetencia fejlesztésében elsőrendűen, de a tanulás tanulásában, a szociális és állampolgári 

kompetencia fejlesztésében, sőt, még a digitális kompetencia fejlesztésében is nagy szerepe 

van. A NAT-ban is megfogalmazott nevelési célok tekintetében elsőrendű szerepe a 

felelősségvállalásnak, a demokrácia iránti elkötelezettségnek, a tudatos állampolgári létnek, a 

pályaorientációnak. A tanulókat fel kell készíteni a vizsgaszituációkra, a pályaválasztásra, az 

önálló, tudatos kommunikációra, a kulturált nyelvhasználatra, a mindennapi életben gyakran 

felmerülő szövegtípusok megértésére. 

A második évfolyam legfontosabb céljai: 

- Fejlődjön a tanulók tanulási technikája, alakítsanak ki pozitív viszonyt a jövőbeli tanulás 

különböző módozataihoz 

- Értsék meg az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció fontosságát 

- Kommunikációjuk során nem kortársi helyzetben kerüljék a szlenget és a vulgarizmust 

- A tanulók legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket 

- Készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre 

- Legyenek képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer alapján 

különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra 

- Legyenek képesek különböző műfajú szövegek önálló írására előre megadott 

szempontrendszer önálló alkalmazásával 

- Ismerjék a lényegkiemelés eszközeit 

- Használják tudatosan a digitális korszak eszközeit, legyenek tisztában a világháló 

használatának etikai szabályaival és az internet használatának veszélyeivel 

- Ismerjék meg a vizuális nyelv és kommunikáció eszközeit 

 

  

 Tematikai 

egység 

 Kommunikáció - önkifejezés, együttműködés, 

alkalmazkodás 

Órakeret 

A: 32 

 Előzetes tudás  Ismerik a kommunikációs szituáció összetevőit, tudnak olvasni a 

nonverbális jelekből. Képesek alkalmazkodni a helyzetnek megfelelő 

kommunikációs normákhoz. Jól használják a verbális és nonverbális 

eszközöket véleményük kifejezésére, helyesen és eredményesen 

viselkednek az egyes kommunikációs szituációkban. Online 

kommunikációjuk tudatosabb, ismerik az internetes kommunikáció 

veszélyeit és illemtanát. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A tömegkommunikáció eszközeinek megismerése, működésének 

megértése. 

Valóságos, illetve a médiában megjelenített kommunikációs aktusok, 

problémák, elemzése, annak belátása, hogy a médiavalóság nem azonos a 

valósággal. 

A tömegkommunikáció néhány jellemző műfajának ismerete. A hír és a 

vélemény megkülönböztetése. A bulvármédia működésének megismerése. 

A reklámnyelv megfigyelése és megértése különböző reklámhordozók 

esetében, a manipuláció felismerése. 

Filmnyelvi kommunikációs eszközök megismerése, felismerése és 

alkalmazása. 

A vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésének 

továbbfejlesztése. 



 

 

Hivatalos kommunikáció formái - a munka világára felkészítés. A 

hivatalos és a társalgási stílus megkülönböztetése saját gyakorlatban. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A hír, a vélemény fogalma. Írott sajtó (kis sajtótörténet), elektronikus sajtó, internet - 

nyomtatott kultúra (Gutenberg-galaxis) vs. elektronikus kultúra. A bulvársajtó fogalma, 

működése: manipuláció, valóságshow, médiavalóság, szappanopera. Miért nem a valóságot 

mutatja egy valóságshow? Reklámok. A manipuláció fogalma, mechanizmusai - kivédési 

technikák. A tömegkommunikációban megjelenő legfontosabb műfajok (pl. hír, interjú, 

tudósítás, beszámoló, glossza stb.). Médiafogyasztás, médiafogyasztók. 

 

Munka világa - hivatalos kommunikáció. Hivatalos kommunikáció helyzetei (pl. bank, 

kórház, önkormányzat, munkavállalás), műfajai - kívánt viselkedés (pl. állásinterjú). 

A közéleti kommunikáció munkahelyi helyzetei (és műfajai: álláshirdetés, állásinterjú, 

megbeszélés, vita, felszólalás, hozzászólás, önéletrajz, motivációs levél, munkaszerződés, 

munkaköri leírás) - a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, 

viselkedés használata. 

 

A munka világát megidéző kommunikációs helyzetgyakorlatok végzése. Állásinterjú 

szituáció elemzése, gyakorlása: viselkedési normák, öltözködés, beszédmód, kívánt 

tartalmak, udvariassági fordulatok - a kommunikációs sikeresség jegyei. Mit közvetítsen 

rólunk verbális és nonverbális kommunikációnk, illetve miről beszéljünk saját szavainkkal. 

Vizsgaszituáció elemzése - a sikeres vizsga kommunikációs feltételei. 

A kommunikációs és verbális repertoár gyakorlása. A szituációk elemzése, értékelése (akár 

digitális felvételek segítségével is). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet, hír, bulvár, 

manipuláció, valóságshow, médiavalóság, nyomtatott kultúra, elektronikus 

kultúra; sajtóműfajok (hír, tudósítás, interjú), hivatalos kommunikáció, 

hivatali nyelv, állásinterjú.  

  

 Tematikai 

egység 

 Olvasás - szövegértés Órakeret 

A: 15 

 Előzetes tudás  Az olvasás (néma és hangos) jól megy, értik a rövid szövegeket, tudnak 

információkat keresni/találni a szövegekben, lényeget kiemelni, kérdezni. 

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiákat alkalmazzák, 

hibáikat felismerik, javítják. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A szöveg-feldolgozási, adatkeresési technikák gyakorlása speciális 

szövegeken, amelyekkel a hivatalos kommunikációban és munkavállalás 

során találkoznak majd. 

A kifejező olvasás képességének fejlesztése, az irodalmi szövegek 

élményszerű olvasásának elmélyítése. 

Forrásellenőrzés, valóságtartalom ellenőrzése, ennek szempontjai, 

technikái. 

Banki, orvosi, önkormányzati ügyintézéshez kapcsolódó szövegek 

megértése, kezelése, kitöltése stb. 

Internetes információk kezelése a megbízhatóság, hitelesség 

szempontjából. 

A tömegkommunikáció szövegeiben rejlő manipulációs szándék és 

technikák felismerése és kivédése. 

A webes felületek nem lineáris szövegeiben való tájékozódás. Képes 



 

 

legyen szakmájához kapcsolódó, egyszerű szakmai szövegeket olvasni, 

megérteni. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Szövegek néma és hangos olvasása. Olvasási, szövegértési stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása stb.) alkalmazása, gyakorlása különböző hivatalos szövegeken: 

menetrend, leletek, használati utasítás, banki nyomtatványok, szerződésminták, 

álláshirdetések, munkaszerződés, munkaköri leírás. Az álláshirdetések megértése, a 

mögöttes, elrejtett információk megtalálása, felfejtése. 

Hivatalos kommunikáció bizonyos műfajainak, a hozzájuk kapcsolódó szókincsnek az 

elsajátítása (pl. banki, orvosi, adó-, postai, jogi stb. ügyintézés). Munkaszerződés nyelvi, 

formai sajátosságai, a gyakori fordulatok áttekintése, szükséges formai elemek stb. 

 

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, keresőszó, kulcsszó stb.) a 

különféle hivatalos dokumentumtípusokban (online katalógusok, menetrend, internetes 

vásárlás eszközei, felületei), kézikönyvekben (szótár, lexikon), ismeretterjesztő anyagokban. 

Az információ keresés eszközeinek, a forrásellenőrzés technikái. Elektronikus és nyomtatott 

szótár- és lexikonhasználat, internetes keresők használata, fordítóprogramok használata, 

korlátai. A különböző forrásból származó információk összehasonlítása, értékelése. 

Az információhordozók tipológiai és műfaji sajátosságainak (pl. nyomtatvány) megértése, a 

szövegben található információk, kérdések megfogalmazása saját szavakkal. 

Szöveg és ábrák, képek, térképek, grafikonok, infografikák stb. megértése, saját szavakkal 

elmondása, meghatározott kérdésekre, problémákra válaszok megtalálása. 

Szakmai szövegek olvasása, saját szakmához kapcsolódva, ennek szókincse, nyelvi formái, 

szakmai nyelvi szótárak. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Betűrend, tartalomjegyzék, kulcsszó, forráskritika, keresőprogramok, 

fordítóprogramok, internetes lexikonok, Wikipédia, munkaszerződés, 

álláshirdetés, munkaköri leírás.  

  

 Tematikai 

egység 

 Írás - szövegalkotás (helyesírás, fogalmazás) Órakeret 

A: 15 

 Előzetes tudás  Az egyszerű, rövid szövegek megfogalmazása, megszerkesztése, leírása 

jó helyesírással. Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés. A tanult műfajok 

jellemzői. Alapszintű önkifejezés írásban. Alapvető helyesírási szabályok 

felismerése, ismerete, alkalmazása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Hivatalos írásbeli műfajok jellemzőinek elsajátítása és gyakorlása. 

Az írás tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése. Újabb műfajok, 

szövegalkotási eljárások megismertetése, alkalmazásának segítése. 

Digitális kompetencia fejlesztése: internetes hivatalos szövegtípusok 

formai és tartalmi jellemzői. 

A tömegkommunikációban való részvételhez szükséges szövegalkotási 

kompetenciák fejlesztése. 

A nyelvi tudatosság növelése, a normakövetés és normaszegés 

következményei. 

Szakmához kapcsolódó, egyszerű szakmai szövegeket írása, megfelelés a 

szókincsbeli és stiláris követelményeknek. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Az alapvető hivatalos szövegműfajok jellemzői, szókincse, formai követelményei: pl. 

önéletrajz, motivációs levél, kérvény, pályázat, álláshirdetés, hivatalos levél, közösségi vagy 

társkereső oldalakon bemutatkozás. 

Nyomtatványok, űrlapok, kérdőívek kitöltése, online regisztráció, online jelentkezés 



 

 

technikái, módjai, tartalommegosztó oldalak kezelése (pl. orvosi, banki, adóügyi, 

vállalkozáshoz szükséges, munkavállalói, jogi stb. témában). 

A bemutatkozás/önéletrajz/szakmai önéletrajz, motivációs levél írása, nyelvi, formai, 

tartalmi követelmények megismerése alapján. Portfólió készítése a szabályok megismerése 

után. 

A helyesírás és az íráskép további javítása, részletezőbb ismeretek, finomabb szabályok, a 

stiláris jellemzők finomhangolása: szókincs, nyelvhasználat, udvariassági formák használata. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai. 

Internetes adatmegadás szabályai - hogyan védjük magunkat. Mit árulhatunk el magunkról, 

ki hogyan, mikor férhet hozzá - ami az internetre felkerül, az mindig ott lesz. 

 

Szakmájához kapcsolódó, egyszerű szakmai szövegeket írása, a szókincsbeli és stiláris 

követelmények megismerése, majd ennek megfelelés. Szaknyelvi szótárak ismerete. 

 

Kreatív szövegalkotás, művész önkifejezés: napló, blog, szépirodalmi alkotás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Önéletrajz, motivációs levél, hivatalos levél, kérvény, hirdetés, 

elektronikus szöveg, portfólió, udvariassági formulák, blog, központozás, 

írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel).  

  

 Tematikai 

egység 

 Anyanyelv - nyelvi viselkedés Órakeret 

A: 14 

 Előzetes tudás  Helyes nyelvhasználat, nyelvhelyességi szabályok. Nyelv és nyelvtan 

szintjei, a szintek egymásra épülése. A nyelv jeltermészete. Szótő, 

toldalék: képző, jel, rag; alapszófajok: ige, főnév, melléknév, számnév.  

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A nyelvi állandóság és a nyelvi változás megértése, belátása. 

Mondatok, szöveg megismerése, jellemzőinek meghatározása. 

A mondatfajták közlési szándékának felismertetése, alkalmazásuk a 

mindennapi kommunikációban. 

A modalitásnak megfelelő akusztikai eszközök megismerése, felismerése. 

Igaz - hamis fogalma a nyelvben és a valóságban. 

Annak belátása, hogy amikor beszélünk, cselekszünk - azaz szavainknak 

következményei vannak. 

A beszélő szándékának felismertetése a nyelvhasználatban. 

A nyelvi kreativitás felismertetése, annak belátása, hogy végtelen számú 

mondatot tudunk alkotni, azaz érdemes jól bánni a nyelvvel. 

A választott szakma nyelvének és szókincsének megismerése és 

használata. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Mondatfajták és használatuk, a modalitás, írásjelek. 

Mondat felépítése, szerkezete, egyszerű és összetett mondat. A legfontosabb mondatrészek 

szerepe és funkciója. 

Szókincs rétegzettsége, szaknyelv, különös tekintettel a választott szakmára. 

Szubkultúrák nyelve - kapcsolódása a kommunikáció kulturális kontextusához, a kulturális 

szignálokhoz. 

Nyelv állandósága és változása. 

Hogyan tanulunk meg beszélni? 

Hogyan tudunk ennyiféle mondatot mondani? 

Hogyan beszélünk? 

Nyelv és gondolkodás kapcsolata. 

Mi a nyelvi hiba: nyelvi szabályok és kulturális szabályok kapcsolata. 



 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Nyelvi változás, nyelvcsalád, rétegnyelv, csoportnyelv, ifjúság nyelve, 

szakmák nyelve, alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző, összetett mondat, 

egyszerű mondat, modalitások, nyelvi kreativitás, nyelv, beszéd, 

nyelvtanulás, kulturális szabályok.  

  

 Tematikai 

egység 

 Művészi kommunikáció - média Órakeret 

A: 15 

 Előzetes tudás  A különböző művészeti ágakat felismerése, az irodalmi és a köznyelvi 

szövegek közötti különbségek felismerése. Önálló szóbeli 

megnyilatkozások, véleményalkotás különböző művekről. A kulturális 

kontextus jelentősége. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az olvasás igényének és a befogadói attitűd kialakítása. Élményközpontú 

találkozás a műalkotásokkal: irodalom, film, zene. Ízlésfejlesztés. 

Művészfilm és kommerszfilm eltérő hatásának felfedezése. Fotó és 

fotóművészet, digitális művészeti formák megismerése. 

Kreativitás fejlesztése, a művészi önkifejezésre irányuló vágy felkeltése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A filmnyelv mint kommunikációs forma. Rajzfilmek, némafilmek eszközei, a hangosfilm. 

Irodalom és film kapcsolata: híres regények filmadaptációi. 

 

A vizuális kommunikáció eszközei, a képek jelentése és olvashatósága. A színek, formák 

jelentése, használata a művészetben. 

A vizuális és a verbális kommunikáció kapcsolata. 

Képversek (pl. Apollinaire, Nagy László, Kassák Lajos, Petőcz András stb.). 

 

Digitális fotózás, montázs, kollázs, fotómanipuláció. 

A vizuális, az auditív és a komplex információk megértése. 

Plakát, graffiti (régen és ma - művészet vagy környezetszennyezés): meggyőzés és 

manipuláció vizuális eszközei. A reklám vizuális eszközei. 

 

A vizuális nyelv, a filmnyelv eszközeinek megismerése, felismerése és alkalmazása 

(telefonon, kamerával saját film készítése). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Vizuális nyelv, képvers, művészfilm, rajzfilm, némafilm, hangosfilm, 

plakát, graffiti, színek, vonalak, formák.  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret 

A: 4 

 A tantárgyhoz 

(műveltség- 

- 

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Két mérést javasolunk: egy év eleji bemeneti és egy év végi kimeneti 

mérést. 

A tanév elején: olyan felmérés, amely minden részterületen 

(kommunikáció, írás, olvasás, fogalmazás, helyesírás, szövegértés, 

anyanyelvi ismeretek, művészeti kompetenciák) megállapítja a 

hiányosságokat, esetleg rámutat az okaira is, diagnosztizálja a 

problémákat, és meghatározza az egyéni fejlesztés irányait, területeit, a 

szükséges emberi/szakmai erőforrásokat. 

A tanév végén: összehasonlítva a bemeneti méréssel a fejlődést nézi 

minden részterületen, az eredményeket és a sikertelenségeket is a tanuló 

korábbi teljesítményéhez méri, saját magához képest adja meg az 



 

 

eredményeket. Illetve jól látható, hogy ki hol tart a fejlesztés várt 

eredményeihez képest, illetve a képzés megfogalmazott elvárt 

eredményeihez képest.  

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan 

vesz részt a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, 

vitákban. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, 

nem nyelvi jeleit. Kommunikációja során nem kortársi helyzetben kerüli a 

szlenget és a vulgarizmust. 

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok 

segítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát 

mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének 

mozgatórugóit. 

 

Képes az önálló, néma, értő olvasásra. Képes a különböző megjelenésű és 

műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti 

jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk 

visszakeresésére. Képes folyamatosan és értelmezően felolvasni 

szakmájához kapcsolódó szövegeket. 

 

Össze tudja foglalni röviden a rövidebb szövegek tartalmát, tud önállóan 

jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes saját véleményét szóban és írásban 

röviden megfogalmazni, állításait indokolni. Alkalmazza az írásbeli 

szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek 

közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével képes 

ellenőrizni helyesírását. Képes különböző műfajú rövid szövegek önálló 

írására előre megadott szempontrendszer alkalmazásával. Ismeri a 

lényegkiemelés legfontosabb eszközeit. 

 

Képes néhány filmnyelvi eszköz felismerésére és alkalmazására. Ismeri a 

vizuális kommunikáció legfőbb eszközeit, megérti a képi üzeneteket. 

Felismeri a színek, formák jelentését, használatát a hétköznapokban és a 

művészetbeli megjelenéséről is vannak tapasztalatai. Felismeri és egyes 

elemeiben használni is tudja a vizuális nyelv alapvető eszközeit. A tanuló 

ismeretei bővülnek a képi, hangzó és a komplex eszközöket használó 

kommunikáció, különösen a reklámok és a filmek terén. Felismeri a durva 

manipulációt. 

 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. Képes 

beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és 

elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a 

témától függően statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból. 

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az 

elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az 

audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési 

módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi 

szintje, kialakul a kritikus attitűd elemi szintje. 

 

Tudatosan használja a digitális korszak eszközeit, tisztában van a világháló 

használatának etikai szabályaival és az internet használatának 



 

 

veszélyeivel. 

 

Javult a tanuló tanulási technikája, pozitív viszonyt alakított ki a jövőbeli 

tanulás különböző módozataihoz. Megérti az egész életen át tartó tanulás 

és motiváció fontosságát. Felkészült a különböző vizsgahelyzetekre. 

 

  



 

 

Német nyelv 
A variáció 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése, amely szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal; a 

tanuló közvetlen környezetéről szerzett ismereteivel, a gyakorlati készségekkel és 

jártasságokkal, valamint a motivációval. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók 

szórakoztató, idegen nyelvi környezetben, valós élethelyzeteken alapuló, egyszerű feladatokon 

keresztül eljutnak a KER szerinti A1 szintre, optimális esetben megközelítik, esetleg elérik az 

A2 szint alsó skáláját a szóbeli interakció, a beszédértés és a beszédkészség területén. 

Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a 

program résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, reproduktív/rekonstruktív, 

produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységekre. Az idegen nyelvi kommunikáció az 

alapkészségek együttes érvényesülését feltételezi, melyeket valamennyi tanórán integráltan 

szükséges fejleszteni. 

A receptív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet játszanak. A tanulók 

elindulnak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák kialakítása felé. Receptív 

készségeik fejlesztésével képesek lesznek egyszerű írott vagy hallott szövegből a lényeget 

felfogni, kiemelni. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulók megismerik és elsajátítják azokat az egyszerű 

nyelvi eszközöket, amelyekkel képesek gondolataikat megfogalmazni, és különféle 

kommunikációs helyzetekben elboldogulni. Fel kell ismerniük, hogy a nyelvi érintkezést a 

nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak megfelelően szabályok szövik át. Ilyenek 

például a nyelvi udvariassági szokások, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használata. 

Az alapkészségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli interakció élvez 

előnyt. 

Az internet nyújtotta lehetőségek segítségével a tanulók megtapasztalhatják, hogyan tudnak 

autentikus nyelvi környezetben eligazodni. Komoly motivációs forrás lehet számukra annak 

megélése, hogy megértik az idegen nyelvű feliratokat, hirdetéseket, dalszövegeket, 

filmelőzeteseket, tévéműsorokat. Az önálló internetes kutatás bátorítja és elősegíti az autonóm 

tanulás kialakulását, és az informatikai készségeik fejlődését. A projektmunka, a kooperatív 

tanulási módszerek tovább fokozzák a tanulási kedvet, erősítik a szociális kompetenciákat; 

elsajátítják az egymástól való tanulás, és az egymásért végzett munka, valamint a csapatszellem 

örömét. 

Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és tiszteletben 

tartsák más népek kultúráját, és felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit, és megtanulják a 

kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelését. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a Szakképzési 

Hídprogramban a tanulók közül sokan tanulási nehézségekkel küzdenek, a kudarc gyakori 

iskolai élményük, kevés az önbizalmuk, csekély a tanulási motivációjuk, alacsony szintű az 

olvasottságuk, fejletlen a szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, 

kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. 

Mindezek tükrében, az idegennyelv-oktatásnak kiemelt feladata a tanulók nyelvtanulási 

kedvének felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy bízzanak önmagukban, 



 

 

bebizonyítsák önmaguknak és környezetüknek: képesek az idegen nyelv elsajátítására és 

különböző élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. Biztosítani kell számukra a 

feltételeket ahhoz, hogy logikusan egymásra épülő, kis lépésekben átismételhessék, 

rendszerezhessék és bővíthessék korábban megszerzett nyelvtudásukat, vagy amennyiben 

valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem, vagy csak rövid ideig tanulták az idegen 

nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz. 

A tanulók teljesítményének a mérése, a mérés-értékelés célja és alapelvei 

A teljesítménymérés egyrészt visszajelzést ad a tanárnak és a tanulóknak (igény szerint a 

szülőknek) a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért eredményekről, s ezáltal 

segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat a tanárnak ahhoz, hogy az egyes tanulók 

teljesítményét önmagukhoz és tanulótársaikhoz viszonyítva jegyekkel értékelje. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és 

módszereivel. Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy 

tanítottunk. A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, 

tartalmáról/tartalmairól és az értékelés szempontjairól. 

A tanulók önállóságra nevelésének jegyében a teljesítménymérés során tanácsos minél több 

olyan mérési formát alkalmazni, amely módot ad a tanulóknak arra, hogy megtanulják 

teljesítményüket önállóan mérni és értékelni. Fontos, hogy ezen túl megismerkedjenek a 

mérésnek és értékelésnek azokkal a formáival, melyek párban és csoportban is alkalmazhatók. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a tanár nem 

arra kíváncsi, amit a tanuló nem tud, hanem arra, amit sikeresen megtanult. A tanulónak 

lehetőséget kell kapni a felkészülésre, s ha indokolt, a javításra is. 

A mérés 

- Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a 

hangsúly a beszédkészségen és az olvasott szöveg megértésén legyen. 

- A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

- Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a 

szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a 

szövegből. 

- A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az 

alapszint felé vezető skálán. 

- A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz 

kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók. 

- A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat 

adjunk. 

- A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

- Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség 

közül kelljen az odaillőt kiválasztani. 

- A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása 

hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. 

tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg 

kiegészítése megadott szavakkal. 

A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció 

az átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 10-15 egyszerű mondattal. 

Első évfolyam 

Összes óraszám: A: 144 óra 



 

 

Heti óraszám: A: 4 óra/hét 

  

 Fejlesztési 

egység 

 Beszédértés 

 Előzetes tudás  Részvétel az órai tevékenységekben, nonverbális elemekkel 

(testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) támogatott célnyelvi 

óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések 

megértése. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetés követése; az 

osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó rövid, egyszerű tanári 

utasítások megértése; 

a tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány 

rövid mondatból álló szövegek megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a 

szövegek témájára; 

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, 

az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 

- Képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős szavakat és 

nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat. 

- Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a 

legfontosabb információkat többször elismétlik. 

- Képes ismerős témakörökön belül lassan és érthetően elmondott rövid szövegek lényegét 

megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. 

- Képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és érthetően 

beszélnek hozzá. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, képekkel 

illusztrált történetek, kisfilmek, animációs filmek, egyéb hangzó 

anyagok, tanárral, tanulótársakkal folytatott rövid párbeszédek, tanári 

beszéd.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Szóbeli interakció 

 Előzetes tudás  Az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

személyes és szociális kompetenciák, részvétel interakciót igénylő 

tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök alkalmazásával. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel; 

egyszerű kérdések megfogalmazása ismert témákról, illetve válaszadás 

egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; rövid, 



 

 

egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes egyszerű módon kommunikálni, ha partnere lassan és érthetően beszél, 

mondanivalóját szükség esetén többször, többféleképpen elismételi, és segítséget nyújt a 

válaszadásban. 

- Tud egyszerű beszélgetést kezdeményezni a köszönés, a búcsúzkodás és az alapvető 

udvariassági formák legegyszerűbb változatainak megértésével és alkalmazásával. 

- Meg tud oldani néhány egyszerű, jól begyakorolt kifejezéssel és mondattal olyan ismerős 

helyzeteket, melyek mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. 

- Képes megválaszolni jól ismert helyzetekben egyszerű szavak, kifejezések és nyelvtani 

szerkezetek segítségével a közvetlenül hozzá intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga 

is feltegyen egyszerű kérdéseket. 

- Tud rövid beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha 

gyakran meg is akad, és keresi a szavakat. 

- Képes értelmezni beszédpartnere mondanivalóját a mondathangsúly alapján kijelentésként, 

kérdésként vagy felszólításként. 

- A beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazza, hogy mondanivalójában többnyire 

világosan elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. 

- Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit 

mond. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, illusztrált 

történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések, rövid 

párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információszerzésre irányuló hiányos szövegek, 

vagy eltérő információkat tartalmazó szövegek alapján.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Összefüggő beszéd 

 Előzetes tudás  Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás adása 

saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, 

eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; a 

szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása 

kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - Képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, hétköznapi 

szófordulatokkal és egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető információkat adjon 

önmagáról és közvetlen környezetéről. 

- Képes ismerős, hétköznapi helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok segítségével 

közléseket megfogalmazni úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szüneteket 

tart, szavak után kutat az emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját 

olykor újrafogalmazza. 



 

 

- Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, 

„vagy”, „mert” összekössön. 

- Képes az ábécé hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy kiejteni, hogy 

beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet érteni. 

- Közléseiben nagyjából megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, rövid 

történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), 

rövid szerepek, interaktív feladatok.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Olvasott szöveg értése 

 Előzetes tudás  Olvasást igénylő nyelvi tevékenységek, ismert szavak, rövid szövegek 

elolvasása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű 

fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján 

illusztráció készítése, képek sorba rendezése, szövegrészlettel való 

párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek (pl. versek, , történetek, f, 

viccek) közös olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 

keresztül történő feldolgozása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai 

táblákról, feliratokról) tárgyszerű adatok szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék 

összerakása, útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, 

dalszövegek, novellák). 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok konkrét 

szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni. 

- Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált 

információközlő szövegek témáját beazonosítsa, és a lényegi információkat megértse. 

- Ismerős kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint 

egyes szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű 

üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, nyomtatványok 

hagyományos és online formában. 

  

 Fejlesztési 

egység 

 Íráskészség 

 Előzetes tudás  Írást igénylő játékos, könnyű nyelvi tevékenységek, s ezek során rövid 

szavak, mondatok másolása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

 Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő 

témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; 



 

 

fejlesztési 

feladatok 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 

elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 

adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. 

- Képes szótár segítségével mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket 

készíteni. 

- Képes számára ismerős szavakat és gyakran használt fordulatokat nagyjából helyesen 

leírni. 

- Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, 

„vagy”, „mert” összekössön. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, 

e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, dalszöveg.  

    

 Ajánlott témakörök  Óraszám A 

 1. Hogyan tanuljunk idegen nyelveket? Mit tudok már? 

Egyéni fejlesztési terv kidolgozása. Nyelvtanulási stratégiák megismerése, 

kipróbálása, az előzetes ismeretek előhívása. Az anyanyelv ápolásának, az 

idegen nyelv tudásának fontossága más népek és kultúrák 

megismerésében. 
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 2. Én és a családom 

Magam és a családtagjaim bemutatása, családi események, ünnepek, 

közös programok. A kiegyensúlyozott életvitel fontossága, napirendem, 

feladataim a családban. 
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 3. Az otthonom 

Lakóhelyem, otthonom lakóhelyiségei, bútorai, berendezési tárgyai, 

használati eszközei. A modern technika vívmányai az otthon falai között. 

 12 

 4. Barátaim 

A családi és baráti közösség fontossága, az érintkezés (kommunikáció) 

alapvető normái. Külső és belső tulajdonságok bemutatása, közös 

időtöltés a barátokkal. 

 12 

 5. Ruhatáram télen-nyáron 

Az évszakok jellemzői, szépségei. Az öltözködés módjai évszaknak és 

alkalomnak megfelelően. Divat és egészségmegőrzés. Kedvenc 

ruhadarabjaim. 

 12 

 6. Terülj, terülj asztalkám! 

A tudatos bevásárlás a takarékosság jegyében. Egészséges élelmiszerek, 

egészséges táplálkozás. Örömmel végzett sütés, főzés a hétköznapokon és 

ünnepnapokon. Kedvenc ételeim, italaim. 

 12 

 7. Ép testben, ép lélek 

A személyes higiénia és a tiszta környezet fontossága a mindennapokban. 

A rendszeres testmozgás fontossága és módjai, sportolási lehetőségek. 

Kedvenc sportom, sportversenyek élőben és a médián keresztül. 

 12 



 

 

 8. Szabadidőmben 

Szabadidős tevékenységek, az aktív és passzív szórakozás egyensúlyának 

megteremtése. Kedvenc időtöltésem, mozi, színház, koncert, internet, 

interaktív játékok. 

 13 

 9. Lesz szakmám! 

A különböző szakmák megnevezése, leírása, gyakorlásához szükséges 

személyes ismeretek, és képességek ismerete. Keresett szakmák, az 

elvárásoknak való megfelelés. Foglalkozások megnevezése, egyszerű 

leírása. 

 20 

 10. Végre itt a nyár! 

A tájékozódás és információgyűjtés módjai. Vakáció a családdal, a 

barátokkal. Az utazás megszervezése, szálláskeresés, programok. 

Legkedveltebb úti célok. 

 10 

 A tanuló előzetes tudásának mérése  2 

 A tanulók kimeneti tudásának mérése  2 

 Szabad sáv  14 

  

 A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló megérti a célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz 

kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek 

lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló 

írott szövegeket alkot. 

Második évfolyam 

A Szakképzési Hídprogram második évfolyamán tanuló diákok a Közös európai 

referenciakeret (KER) megfogalmazásában „minimumszintű” nyelvismerettel lépnek be a 

további nyelvtanulási folyamatba. A második évfolyamon az A1 szint megerősítése, az 

alapfokú nyelvtudás megszerzése, optimális esetben az A2 szint megközelítése vagy alsó 

skálájának az elérése a cél. A nyelvi készségek fejlesztése továbbra is komplex módon történik, 

úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak, 

és az idegen nyelvi alapkészségek közül a beszédkészség, a beszédértés van előtérben. 

Összes óraszám: A: 105 óra 

Heti óraszám: A: 3 óra 

  

 Fejlesztési 

egység 

 Beszédértés 

 Előzetes tudás  Célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek 



 

 

témájára, tartalmára; 

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes folyamatosan követni a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést (osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 

eszközhasználat). 

- Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó rövid kéréseket és megállapításokat. 

- Aktívan követi a rövid, egyszerű autentikus szövegeket. 

- Felismeri a tanult nyelvi elemeket. 

- Ki tudja szűrni a szöveg lényegét vagy néhány konkrét információt. 

- Követi a beszélők gondolatmenetét ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű 

szövegekben. 

- Megérti a célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi 

szintjéhez igazított tempóban beszélőket, ha szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi 

információkat megismételve beszélnek. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének dalok, versek, képekkel illusztrált 

történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató multimédiás 

anyagok, egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, tanári 

beszéd, interaktív feladatok.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Szóbeli interakció 

 Előzetes tudás  Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

folytatott kommunikáció. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommunikáció ismert 

témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a 

hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 

útján; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló 

kifejezésére, egyre bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

- Tud egyszerű, tényszerű információt kérni és továbbadni. 

- Egyszerű nyelvi eszközökkel ki tudja fejezni érzéseit, véleményét és gondolatait, illetve rá 

tud kérdezni ezekre. 

- Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel tud kérdezni, felszólításokat megfogalmazni, illetve azokra 

reagálni. 



 

 

- Képes részt venni ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid 

párbeszédben, beszélgetésben. 

- Meg tudja kérni beszélgetőpartnerét, hogy ismételje meg mondandóját vagy magyarázza 

meg azt.  

- Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit 

mond. 

- Szükség esetén a saját mondanivalóját át tudja fogalmazni, le tudja egyszerűsíteni, a 

kommunikáció fenntartása érdekében. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált 

jelenetek, kérdések, felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve 

különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások. 

  

 Fejlesztési 

egység 

 Összefüggő beszéd 

 Előzetes tudás  Felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről; munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; a szavak, 

szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása lineáris 

kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló felkészülés után egyszerű nyelvi elemeket használva beszélni tud ismert 

témákról, mesélni tud élményeiről, vagy össze tud foglalni egy-egy rövid történetet, 

egyszerű nyelvi szerkezetekkel el tud játszani előre megírt szerepeket. 

- Minta alapján képes összefüggő szöveget alkotni; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolásával, egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, 

indoklások, ok-okozati kapcsolatokat ki tud fejezni kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

- Képes önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatására és értékelésére (pl. 

közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

- Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás után a célnyelvi normához 

közelítő kiejtéssel el tudja ismételni a szöveget. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, 

tanulói munka bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Olvasott szöveg értése 



 

 

 Előzetes tudás  Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, 

tartalmának megértése. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése; 

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

autentikus szövegek lényegének megértése, a szövegekből az alapvető 

információk kiszűrése; 

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti 

alkotások iránt. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló megérti a rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel 

megfogalmazott szövegeket (pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

- Megtalálja a lényeges információkat egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, 

prospektusban, étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

- Megért egyszerű üzeneteket, leveleket, elektronikus üzeneteket, SMS-eket, bejegyzéseket. 

- Képes megérteni és követni egyszerű használati utasításokat, instrukciókat. 

- Képes az információszerzésre hagyományos és elektronikus forrásokból. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, rövid 

történetek, versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló 

újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, 

hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok 

hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, 

étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek.  

  

 Fejlesztési 

egység 

Íráskészség 

 Előzetes tudás  Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; mintát követve 

különböző műfajú és a célcsoport érdeklődésének megfelelő témájú 

szövegek alkotása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt 

érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése.  

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes szavak és rövid szövegek diktálás utáni leírásra. 

- Képes egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatokat alkotni a közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozni (pl. leírás, élménybeszámoló, 

párbeszéd). 

- Kommunikációs céllal egyszerű szövegeket tud alkotni (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 



 

 

- Sikeresen követ egyszerű írásos mintákat, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal meg 

tudja tölteni 

- Gondolatait össze tudja kapcsolni egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, 

azután). 

- Tisztában van a gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeivel, és 

követi azokat saját írásmű létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró 

formula). 

- Képes szótár segítségével mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket 

készíteni. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, 

e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, dalszöveg.  

Témakörök 

Az ajánlott témakörök egyes elemei a második évfolyamon újra megjelennek, lehetőséget 

adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, 

és azok így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv a második évre új témaköröket is javasol, 

ezek a táblázatban félkövér formában szerepelnek.  

    

 Ajánlott témakörök  Óraszám A 

 1. Hogyan tanuljunk idegen nyelveket? Mit tudok már? 

További egyéni fejlesztési célok megfogalmazása. További nyelvtanulási 

stratégiák megismerése, kipróbálása, az előzetes ismeretek előhívása. 

A különböző népekkel és kultúrákkal való együttélés fontossága az 

idegen nyelvek ismerete által. 

 4 

 2. Családom 

Családtagok bemutatása, azok külső és belső tulajdonságainak leírása. 

Családi események, közös programok és ünnepek. Napirendem. A 

háztartásban végzett munkák és munkaeszközök. A munkamegosztás és 

takarékosság a családban. A szülői és gyermeki felelősség. A különböző 

generációk tisztelete, az egymástól való tanulás módjai, lehetőségei 

 6 

 3. Otthonom, tágabb környezetem, ahol élek 

Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. 

 9 

Tájékozódás, útbaigazítás. Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

A fenntartható fejlődés jelentősége, a globális problémák és a lokális 

cselekvések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggések. 

  

 4. Iskolám és osztálytermünk/ osztályom 

Osztályom, tanáraim, tantárgyaim, osztálytársaim. A tanóráink és a 

tanórán kívüli közös programjaink. 

 9 

 5. Vásárolok 

Vásárlási szokásaim, üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Hazai és 

külföldi termékek. Az online vásárlás előnyei és veszélyei. 

 9 

 6. Ruhatáram télen-nyáron 

Az évszaknak megfelelő öltözködés jelentősége. A divat és egészség 

kapcsolata. A márkás áruk és a minőség viszonya. 

 4 



 

 

 7. A természet és én 

A természeti jelenségek egyszerű leírása. A technikai fejlődés és a 

környezeti hatásai. Környezetvédelem a hétköznapokban. 

Kedvenc állataim. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

Felelős állattartás 

 9 

 8. Terülj, terülj asztalkám! 

Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. Nemzeti és célnyelvi országok 

ételkülönlegességei. 

 8 

 9. Ép testben ép lélek! 

Betegség, orvosnál. Sportok, sportfelszerelések. Kedvenc sportom. 

Sportversenyek. 

 9 

 10. Szabadidőmben 

Szabadidős tevékenységek: mozi, színház, koncert. Kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

A tanulást, művelődést és szórakozást segítő médiumok közötti tudatos 

választás. 

 6 

 11. Lesz szakmám! 

Foglalkozások megnevezése, egyszerű leírása. Önéletrajz, motivációs 

levél készítése. Felkészülés az állásinterjúra, egyéni képességek, 

készségek összegyűjtése, célkitűzések megfogalmazása. 

10 

 12. Végre itt a nyár! 

Vakáció, utazás. Közlekedési eszközök, szálláshelyek, híres városok és 

nevezetességeik. Megfontolt lépések, felelősségvállalás magamért és 

társaimért, segítségnyújtás a bajbajutottaknak. A segítségnyújtás módjai. 

 10 

 A tanulók előzetes tudásának mérése  2 
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 Szabad sáv  7 

  

 A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, 

egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

  



 

 

Angol nyelv 
A variáció 

 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referencia- 

kerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és 

fejlesztése, amely szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal; a tanuló közvetlen 

környezetéről szerzett ismereteivel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a 

motivációval. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók szórakoztató idegen nyelvi 

környezetben, valós élethelyzeteken alapuló, egyszerű feladatokon keresztül eljutnak a KER 

szerinti A1 szintre, optimális esetben megközelítik, esetleg elérik az A2 szint alsó skáláját a 

szóbeli interakció, a beszédértés és a beszédkészség területén. 

Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a 

program résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, reproduktív/rekonstruktív, 

produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységekre. Az idegen nyelvi kommunikáció az alap- 

készségek együttes érvényesülését feltételezi, melyeket valamennyi tanórán integráltan 

szükséges fejleszteni. 

A receptív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet játszanak. A tanulók 

elindulnak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák kialakítása felé. Receptív 

készségeik fejlesztésével képesek lesznek egyszerű írott vagy hallott szövegből a lényeget 

felfogni, kiemelni. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulók megismerik és elsajátítják azokat az egyszerű 

nyelvi eszközöket, amelyekkel képesek gondolataikat megfogalmazni, és különféle 

kommunikációs helyzetekben elboldogulni. Fel kell ismerniük, hogy a nyelvi érintkezést a 

nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak megfelelően szabályok szövik át. Ilyenek 

például a nyelvi udvariassági szokások, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használata. 

Az alapkészségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli interakció élvez 

előnyt. 

Az internet nyújtotta lehetőségek segítségével a tanulók megtapasztalhatják, hogyan tudnak 

autentikus nyelvi környezetben eligazodni. Komoly motivációs forrás lehet számukra annak 

megélése, hogy megértik az idegen nyelvű feliratokat, hirdetéseket, dalszövegeket, 

filmelőzeteseket, tévéműsorokat. Az önálló internetes kutatás bátorítja és elősegíti az autonóm 

tanulás kialakulását, és az informatikai készségeik fejlődését. A projektmunka, a kooperatív 

tanulási módszerek tovább fokozzák a tanulási kedvet, erősítik a szociális kompetenciákat; 

elsajátítják az egymástól való tanulás, és az egymásért végzett munka, valamint a csapatszellem 

örömét. 

Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és tiszteletben 

tartsák más népek kultúráját, felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit, valamint 

megtanulják a kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelését. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a Szakképzési 

Hídprogramban a tanulók közül sokan tanulási nehézségekkel küzdenek, a kudarc gyakori 

iskolai élményük, kevés az önbizalmuk, csekély a tanulási motivációjuk, alacsony szintű az 

olvasottságuk, fejletlen a szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, 

kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. 



 

 

Mindezek tükrében, az idegennyelv-oktatásnak kiemelt feladata a tanulók nyelvtanulási 

kedvének felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy bízzanak önmagukban, 

bebizonyítsák önmaguknak és környezetüknek, hogy képesek az idegen nyelv elsajátítására, és 

különböző élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. Biztosítani kell számukra a 

feltételeket ahhoz, hogy logikusan egymásra épülő, kis lépésekben átismételhessék, 

rendszerezhessék és bővíthessék korábban megszerzett nyelvtudásukat, vagy amennyiben 

valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem, vagy csak rövid ideig tanulták az idegen 

nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz. 

 

A tanulók teljesítményének mérése, a mérés-értékelés célja és alapelvei 

A teljesítménymérés egyrészt visszajelzést ad a tanárnak és a tanulóknak (igény szerint a 

szülőknek) a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért eredményekről, s ezáltal 

segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat a tanárnak ahhoz, hogy az egyes tanulók 

teljesítményét önmagukhoz és tanulótársaikhoz viszonyítva jegyekkel értékelje. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és 

módszereivel. Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy 

tanítottunk. A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, 

tartalmáról/tartalmairól és az értékelés szempontjairól. 

A tanulók önállóságra nevelésének jegyében a teljesítménymérés során tanácsos minél több 

olyan mérési formát alkalmazni, amely módot ad a tanulóknak arra, hogy megtanulják 

teljesítményüket önállóan mérni és értékelni. Fontos, hogy ezen túl megismerkedjenek a 

mérésnek és értékelésnek azokkal a formáival, melyek párban és csoportban is alkalmazhatók. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a tanár nem 

arra kíváncsi, amit a tanuló nem tud, hanem arra, amit sikeresen megtanult. A tanulónak 

lehetőséget kell kapni a felkészülésre, s ha indokolt, a javításra is. 

A mérés 

- Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a 

hangsúly a beszédkészségen és az olvasott szöveg megértésén legyen. 

- A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

- Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a 

szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a 

szövegből. 

- A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az 

alapszint felé vezető skálán. 

- A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz 

kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók. 

- A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat 

adjunk. 

- A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

- Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség 

közül kelljen az odaillőt kiválasztani. 

- A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása 

hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. 

tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg 

kiegészítése megadott szavakkal. 

- A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: 

interakció az átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 10-15 egyszerű 

mondattal. 

Első évfolyam 



 

 

Összes óraszám: A: 144 óra 

Heti óraszám: A: 4 óra/hét 

 Fejlesztési 

egység 

 Beszédértés 

 Előzetes tudás  Részvétel az órai tevékenységekben, nonverbális elemekkel 

(testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) támogatott célnyelvi 

óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések 

megértése. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetés követése; az 

osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó rövid, egyszerű tanári 

utasítások megértése; 

a tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány 

rövid mondatból álló szövegek megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a 

szövegek témájára; 

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, 

az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 

- Képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős szavakat és 

nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat. 

- Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a 

legfontosabb információkat többször elismétlik. 

- Képes ismerős témakörökön belül lassan és érthetően elmondott rövid szövegek lényegét 

megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. 

- Képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és érthetően 

beszélnek hozzá. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, képekkel 

illusztrált történetek, kisfilmek, animációs filmek, egyéb hangzó 

anyagok, tanárral, tanulótársakkal folytatott rövid párbeszédek, tanári 

beszéd.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Szóbeli interakció 

 Előzetes tudás  Az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

személyes és szociális kompetenciák, részvétel interakciót igénylő 

tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök alkalmazásával. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel; 

egyszerű kérdések megfogalmazása ismert témákról, illetve válaszadás 

egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 



 

 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; rövid, 

egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes egyszerű módon kommunikálni, ha partnere lassan és érthetően beszél, 

mondanivalóját szükség esetén többször, többféleképpen elismételi, és segítséget nyújt a 

válaszadásban. 

- Tud egyszerű beszélgetést kezdeményezni a köszönés, a búcsúzkodás és az alapvető 

udvariassági formák legegyszerűbb változatainak megértésével és alkalmazásával. 

- Meg tud oldani néhány egyszerű, jól begyakorolt kifejezéssel és mondattal olyan ismerős 

helyzeteket, melyek mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. 

- Képes megválaszolni jól ismert helyzetekben egyszerű szavak, kifejezések és nyelvtani 

szerkezetek segítségével a közvetlenül hozzá intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga 

is feltegyen egyszerű kérdéseket. 

- Tud rövid beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha 

gyakran meg is akad, és keresi a szavakat. 

- Képes értelmezni beszédpartnere mondanivalóját a mondathangsúly alapján kijelentésként, 

kérdésként vagy felszólításként. 

- A beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazza, hogy mondanivalójában többnyire 

világosan elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. 

- Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit 

mond. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, illusztrált 

történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések, rövid 

párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információszerzésre irányuló hiányos szövegek, 

vagy eltérő információkat tartalmazó szövegek alapján.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Összefüggő beszéd 

 Előzetes tudás  Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás adása 

saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, 

eseményekről; 

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; a 

szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása 

kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban. 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, hétköznapi 

szófordulatokkal és egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető információkat adjon 

önmagáról és közvetlen környezetéről. 

- Képes ismerős, hétköznapi helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok segítségével 

közléseket megfogalmazni úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szüneteket 

tart, szavak után kutat az emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját 



 

 

olykor újrafogalmazza. 

- Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, 

„vagy”, „mert” összekössön. 

- Képes az ábécé hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy kiejteni, hogy 

beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet érteni. 

- Közléseiben nagyjából megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, rövid 

történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), 

rövid szerepek, interaktív feladatok.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Olvasott szöveg értése 

 Előzetes tudás  Olvasást igénylő nyelvi tevékenységek, ismert szavak, rövid szövegek 

elolvasása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű 

fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján 

illusztráció készítése, képek sorba rendezése, szövegrészlettel való 

párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek (pl. versek, történetek, viccek) 

közös olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon keresztül 

történő feldolgozása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai 

táblákról, feliratokról) tárgyszerű adatok szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék 

összerakása, útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, 

dalszövegek, novellák).  

 Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 - Képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok konkrét 

szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni. 

- Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált 

információközlő szövegek témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse. 

- Ismerős kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint 

egyes szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű 

üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, nyomtatványok 

hagyományos és online formában.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Íráskészség 

 Előzetes tudás  Írást igénylő játékos, könnyű nyelvi tevékenységek, s ezek során rövid 

szavak, mondatok másolása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

 Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő 

témájú rövid szövegek alkotása; 



 

 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 

elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 

adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. 

- Képes szótár segítségével mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket 

készíteni. 

- Képes számára ismerős szavakat és gyakran használt fordulatokat leírni. 

- Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, 

„vagy”, „mert” összekössön. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, 

SMS, e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, dalszöveg.  

    

 Ajánlott témakörök  Óraszám A 

 1. Hogyan tanuljunk idegen nyelveket? Mit tudok már? Egyéni fejlesztési 

terv kidolgozása. Nyelvtanulási stratégiák megismerése, kipróbálása, az 

előzetes ismeretek előhívása. Az anyanyelv ápolásának, az idegen nyelv 

tudásának fontossága más népek és kultúrák megismerésében. 
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 2. Én és a családom 

Magam és a családtagjaim bemutatása, családi események, ünnepek, 

közös programok. A kiegyensúlyozott életvitel fontossága, napirendem, 

feladataim a családban. 
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 3. Az otthonom 

Lakóhelyem, otthonom lakóhelyiségei, bútorai, berendezési tárgyai, 

használati eszközei. A modern technika vívmányai az otthon falai között. 
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 4. Barátaim 

A családi és baráti közösség fontossága, az érintkezés (kommunikáció) 

alapvető normái. Külső és belső tulajdonságok bemutatása, közös 

időtöltés a barátokkal. 
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 5. Ruhatáram télen-nyáron 

Az évszakok jellemzői, szépségei. Az öltözködés módjai évszaknak és 

alkalomnak megfelelően. Divat és egészségmegőrzés. Kedvenc 

ruhadarabjaim. 
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 6. Terülj, terülj asztalkám! 

A tudatos bevásárlás a takarékosság jegyében. Egészséges élelmiszerek, 

egészséges táplálkozás. Örömmel végzett sütés, főzés a hétköznapokon és 

ünnepnapokon. Kedvenc ételeim, italaim. 
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 7. Ép testben, ép lélek 

A személyes higiénia és a tiszta környezet fontossága a mindennapokban. 

A rendszeres testmozgás fontossága és módjai, sportolási lehetőségek. 

Kedvenc sportom, sportversenyek élőben és a médián keresztül. 
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 8. Szabadidőmben 

Szabadidős tevékenységek, az aktív és passzív szórakozás egyensúlyának 

 13 



 

 

megteremtése. Kedvenc időtöltésem, mozi, színház, koncert, internet, 

interaktív játékok. 

 9. Lesz szakmám! 

A különböző szakmák megnevezése, leírása, gyakorlásához szükséges 

személyes ismeretek, és képességek ismerete. Keresett szakmák, az 

elvárásoknak való megfelelés. Foglalkozások megnevezése, egyszerű 

leírása. 

 20 

 10. Végre itt a nyár! 

A tájékozódás és információgyűjtés módjai. Vakáció a családdal, a 

barátokkal. Az utazás megszervezése, szálláskeresés, programok. 

Legkedveltebb úti célok. 

 10 
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A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló megérti a célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz 

kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek 

lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló 

írott szövegeket alkot. 

Második évfolyam 

A Szakképzési Hídprogram második évfolyamán tanuló diákok a Közös európai 

referenciakeret (KER) megfogalmazásában „minimumszintű” nyelvismerettel lépnek be a 

további nyelvtanulási folyamatba. A második évfolyamon az A1 szint megerősítése, az 

alapfokú nyelvtudás megszerzése, optimális esetben az A2 szint megközelítése vagy alsó 

skálájának az elérése a cél. A nyelvi készségek fejlesztése továbbra is komplex módon történik, 

úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak, 

és az idegen nyelvi alapkészségek közül a beszédkészség, a beszédértés van előtérben. 

Összes óraszám: A: 105 óra 

Heti óraszám: A: 3 óra/hét 

 Fejlesztési 

egység 

 Beszédértés 

 Előzetes tudás  Célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség- 

- 

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek 

témájára, tartalmára; 

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 



 

 

gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva;  

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes folyamatosan követni a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést (osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 

eszközhasználat). 

- Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó rövid kéréseket és megállapításokat. 

- Aktívan követi a rövid, egyszerű autentikus szövegeket. 

- Felismeri a tanult nyelvi elemeket. 

- Ki tudja szűrni a szöveg lényegét vagy néhány konkrét információt. 

- Követi a beszélők gondolatmenetét ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű 

szövegekben. 

- Megérti a célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi 

szintjéhez igazított tempóban beszélőket, ha szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi 

információkat megismételve beszélnek. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének dalok, versek, képekkel illusztrált 

történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató multimédiás 

anyagok, egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, tanári 

beszéd, interaktív feladatok.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Szóbeli interakció 

 Előzetes tudás  Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

folytatott kommunikáció. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség- 

- 

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommunikáció ismert 

témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a 

hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 

útján; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló 

kifejezésére, egyre bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

- Tud egyszerű, tényszerű információt kérni és továbbadni. 

- Egyszerű nyelvi eszközökkel ki tudja fejezni érzéseit, véleményét és gondolatait, illetve rá 

tud kérdezni ezekre. 

- Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel tud kérdezni, felszólításokat megfogalmazni, illetve azokra 

reagálni. 

- Képes részt venni ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid 

párbeszédben, beszélgetésben.  



 

 

- Meg tudja kérni beszélgetőpartnerét, hogy ismételje meg mondandóját vagy magyarázza 

meg azt. 

- Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit 

mond. 

- Szükség esetén a saját mondanivalóját át tudja fogalmazni, le tudja egyszerűsíteni, a 

kommunikáció fenntartása érdekében. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált 

jelenetek, kérdések, felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve 

különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások. 

  

 Fejlesztési 

egység 

Összefüggő beszéd 

 Előzetes tudás  Felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség- 

- 

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről; 

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; a szavak, 

szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása lineáris 

kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló felkészülés után egyszerű nyelvi elemeket használva beszélni tud ismert 

témákról, mesélni tud élményeiről, vagy össze tud foglalni egy-egy rövid történetet, 

egyszerű nyelvi szerkezetekkel el tud játszani előre megírt szerepeket. 

- Minta alapján képes összefüggő szöveget alkotni; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolásával, egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, 

indoklások, ok-okozati kapcsolatokat ki tud fejezni kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

- Képes önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatására és értékelésére (pl. 

közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

- Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás után a célnyelvi normához 

közelítő kiejtéssel el tudja ismételni a szöveget. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, 

tanulói munka bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

  

 Fejlesztési 

egység 

 Olvasott szöveg értése 

 Előzetes tudás  Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, 

tartalmának megértése. 



 

 

 A tantárgyhoz 

(műveltség- 

- 

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése; 

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

autentikus szövegek lényegének megértése, a szövegekből az alapvető 

információk kiszűrése; 

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti 

alkotások iránt. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló megérti a rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel 

megfogalmazott szövegeket (pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

- Megtalálja a lényeges információkat egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, 

prospektusban, étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

- Megért egyszerű üzeneteket, leveleket, elektronikus üzeneteket, SMS-eket, bejegyzéseket. 

- Képes megérteni és követni egyszerű használati utasításokat, instrukciókat. 

- Képes az információszerzésre hagyományos és elektronikus forrásokból. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, rövid 

történetek, versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló 

újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, 

hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok 

hozzá- szólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, 

étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Íráskészség 

 Előzetes tudás  Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; mintát követve 

különböző műfajú és a célcsoport érdeklődésének megfelelő témájú 

szövegek alkotása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség- 

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról;  

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt 

érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes szavak és rövid szövegek diktálás utáni leírásra. 

- Képes egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatokat alkotni a közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozni (pl. leírás, élménybeszámoló, 

párbeszéd). 

- Kommunikációs céllal egyszerű szövegeket tud alkotni (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 

- Sikeresen követ egyszerű írásos mintákat, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal meg 

tudja tölteni. 



 

 

- Gondolatait össze tudja kapcsolni egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, 

azután). 

- Tisztában van a gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeivel, és 

követi azokat saját írásmű létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró 

formula). 

- Képes szótár segítségével mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket 

készíteni. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, 

SMS, e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, dalszöveg.  

Témakörök 

Az ajánlott témakörök egyes elemei a második évfolyamon újra megjelennek, lehetőséget 

adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, 

és azok így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv a második évre új témaköröket is javasol, 

ezek a táblázatban félkövér formában szerepelnek.  

 Ajánlott témakörök  Óraszám A 

 1. Hogyan tanuljunk idegen nyelveket? Mit tudok már? 

További egyéni fejlesztési célok megfogalmazása. További nyelvtanulási 

stratégiák megismerése, kipróbálása, az előzetes ismeretek előhívása. 

A különböző népekkel és kultúrákkal való együttélés fontossága az 

idegen nyelvek ismerete által. 
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 2. Családom 

Családtagok bemutatása, azok külső és belső tulajdonságainak leírása. 

Családi események, közös programok és ünnepek. Napirendem. A 

háztartásban végzett munkák és munkaeszközök. A munkamegosztás és 

takarékosság a családban. A szülői és gyermeki felelősség. A különböző 

generációk tisztelete, az egymástól való tanulás módjai, lehetőségei 
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 3. Otthonom, tágabb környezetem, ahol élek Városok, települések, 

falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, útbaigazítás. Látnivalók, 

nevezetességek a lakóhelyemen. 

A fenntartható fejlődés jelentősége, a globális problémák és a lokális 

cselekvések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggések. 
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 4. Iskolám és osztálytermünk/ osztályom 

Osztályom, tanáraim, tantárgyaim, osztálytársaim. A 

tanóráink és a tanórán kívüli közös programjaink. 
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 5. Vásárolok 

Vásárlási szokásaim, üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Hazai és 

külföldi termékek. Az online vásárlás előnyei és veszélyei. 

 9 

 6. Ruhatáram télen-nyáron 

Az évszaknak megfelelő öltözködés jelentősége. A divat és egészség 

kapcsolata. A márkás áruk és a minőség viszonya. 
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 7. A természet és én. 

A természeti jelenségek egyszerű leírása. A technikai fejlődés és a 

környezeti hatásai. Környezetvédelem a hétköznapokban. 

Kedvenc állataim. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

Felelős állattartás. 
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 8. Terülj, terülj asztalkám! 

Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. Nemzeti és célnyelvi országok 

ételkülönlegességei. 

 8 

 9. Ép testben ép lélek! 

Betegség, orvosnál. Sportok, sportfelszerelések. Kedvenc sportom. 

Sportversenyek. 

 9 

 10. Szabadidőmben 

Szabadidős tevékenységek: mozi, színház, koncert. Kedvenc 

időtöltésem. Internet, interaktív játékok. 

A tanulást, művelődést és szórakozást segítő médiumok közötti tudatos 

választás. 

 6 

 11. Lesz szakmám! 

Foglalkozások megnevezése, egyszerű leírása. Önéletrajz, motivációs 

levél készítése. Felkészülés az állásinterjúra, egyéni képességek, 

készségek összegyűjtése, célkitűzések megfogalmazása. 

 10 

 12. Végre itt a nyár! 

Vakáció, utazás. Közlekedési eszközök, szálláshelyek, híres városok és 

nevezetességeik. Megfontolt lépések, felelősségvállalás magamért és 

társaimért, segítségnyújtás a bajbajutottaknak. A segítségnyújtás módjai. 

 10 

 A tanulók előzetes tudásának mérése  2 

 A tanulók kimeneti tudásának mérése  2 

 Szabad sáv  7 

  

  

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, 

egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

  



 

 

Matematika 
A variáció 

 

 

A Szakképzési Hídprogramban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges 

érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt 

mutatják, hogy túlnyomó többségük tudása alaphiányos. Továbbá jelentős részüknél a 

matematikatanulás és a tárgyban való teljesítés a korai kudarcos területeik közé tartozik. 

A program célja - a Szakképzési Hídprogram A és B verziójában - az, hogy a hiányosságok 

egyéni feltérképezése után, a diákok figyelmét e tárgy elsajátíthatósága, érdekessége, 

mindennapi hasznossága és sokrétűsége felé irányítva, pozitív attitűd alakuljon ki a matematika 

iránt. Ezáltal segítve a diákot mind az eredményes záróvizsga letételéhez, mind esetleges 

további középiskolai tanulásához. 

A program a pozitív attitűd kialakításával együtt az egyén fejlődése szempontjából jelentős 

részcélokat is megfogalmaz. Többek között: 

- értő, elemző olvasás képességének fejlesztése, 

- a következtetésre épülő problémamegoldó gondolkodás kialakítása és fejlesztése a 

konkrét helyzetekhez, tevékenységekhez kötött állapotból kiindulva, 

- a logikus és elemző gondolkodás iránti igény kialakítása, majd ennek fejlesztése, 

- a kötött és változtatható szabályszerűségek felismerésének képességének kialakítása, 

- alternatív megoldási módok keresése iránti igény kialakítása, 

- a becslés, a valószínűsítés és az egzakt eredményre vezető eljárás megkülönböztetésének 

és ezek világban betöltött szerepének tudatosítása, 

- a verbális és grafikus kifejezőkészség fejlesztése, 

- az önellenőrzés igényének kialakítása és folyamatának modellezése. 

E célok elérésére a tantárgy feladata, a társadalmi környezet jelenségeinek, folyamatainak 

többoldalú vizsgálata, a hétköznapi gyakorlat szempontjainak figyelembevételével. A 

felvetendő matematikai problémák megfogalmazását konkrét, a közvetlen környezetben 

megjelenő kérdésekre alapozzuk. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak 

szemléltetésén és alkalmazásán keresztül motiváljuk a tanulókat, a hétköznapi életvitelhez 

kapcsolódó kérdések matematikai megválaszolhatóságával, megválaszolásával. 

A tárgyat négy témakörben tárgyaljuk, amelyek részben áthatják egymást. Ezek: 

Gondolkodási módszerek, matematikai logika, valószínűség; Számtan, algebra; Geometria; 

Sorozatok, függvények, helymeghatározás. A Gondolkodási módszerek, matematikai logika 

elemeit nem csak közvetlenül, hanem a többi témakörben is alkalmazzuk - ezért szerepel a + 

jel az órakeretnél. 

Mivel a tanulók az egyes témaköröket illetően jelentősen különböző felkészültségűek 

lehetnek, ezért lehetséges, hogy a témakörök rövidebben-hosszabban tekinthetők át. A 

szabadon felhasználható időkeret ezt segíti. A program csoportmérete támogatja a kerettanterv 

egyéni fejlesztési terv szerinti megvalósítását. 

A kerettanterv ezért az év elején és év végén a tudás felmérését irányozza elő. 

Megvalósítása az első évfolyam kezdetén játékos formában javasolt. 

Első évfolyam 

Heti óraszám: A: 4 óra/hét (36 hét). 

Összes óraszám: A: 144 óra, ebből 14 szabadon felhasználható 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók matematikai ismeretének és képességeinek 

felmérése 

Órakeret 

A: 2 



 

 

 Előzetes tudás  Ez mérendő. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A matematikával kapcsolatos gátlások oldása, megszüntetése. Az 

aha-élmény kialakítása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

  

. 

  

 Tematikai 

egység 

 Számtan, algebra Órakeret 

A: 64 

 Előzetes tudás  Elemi számfogalom a természetes számok körében, a négy alapművelet 

fogalmi ismerete. 

Az egyenlőség, egyenlőtlenség fogalmának ismerete, ismeretlen, 

behelyettesítés fogalmának ismerete. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás képességének 

kialakítása. 

A számfogalom megerősítése az egész számok körében. 

A művelet fogalmának mélyítése. 

Számolási készség fejlesztése (fejben, írásban). 

Azonos tulajdonságú dolgok csoportosítása, a csoportok egymáshoz való 

viszonyának megkülönböztetése. 

Sorba rendezés képessége. Szöveg értelmezése. 

Egyenlőségek és egyenlőtlenségek felismerése. 

Arányosság felismerése. 

Kommunikáció fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Természetes számok ezres számkörben. Helyi érték. Hallott számok leírása, látott számok 

kiolvasása. 

Egész számok helye és viszonya a számegyenesen, nagyságrendi összehasonlítások. 

Összeadás, kivonás szóban (fejben) és írásban. 

Szorzás, osztás az egész számok körében. Eredmények becslése. 

Betűket tartalmazó kifejezések megjelenítése, értelmezése. 

Konkrét mérésekhez kapcsolódó számítások végzése. 

Osztókeresés, 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel való oszthatóság kimondása egyszerű 

esetekben. 

Egyenes arányosság alkalmazása.  

Szöveges feladatok értelmezése, adatok, kérdések, feltételek szétválasztása. 

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása behelyettesítéssel, lebontogatással - 

következtetéssel. 

Számológép használata az alapműveletek elvégzéséhez. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Tízes számrendszer, helyi érték, összeadás, összeg, kivonás, különbség, 

szorzás, szorzat, többszörös, osztó, hányados, maradék, becslés, 

ellenőrzés. Negatív szám, előjel, arány, egyenlő, kisebb, nagyobb, 

egyenlet, ismeretlen, feltétel, ellenőrzés, behelyettesítés. 

  



 

 

 Tematikai 

egység 

 Geometria Órakeret 

A: 36 

 Előzetes tudás  Sík, tér elemi kognitív észlelése, egyenes, szög, test fogalmának ismerete. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Sík- és térszemlélet kialakítása, fejlesztése. 

Hosszúság, terület, térfogat fogalmának fejlesztése, mértéke becslésének 

és kiszámításának fejlesztése. 

Mértékegységek tudatosítása. 

Geometriai arányok használata a mindennapokban. A pontosság igényének 

kialakítása, fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Adott tulajdonságú pontok megtalálása, ponthalmazok jellemzése - közelebb, távolabb, 

kisebb, nagyobb fogalmának biztos használata. 

Hasonlóság felismerése síkon. 

Szögek osztályozása, szerkesztése, szögmérő, vonalzó használata. 

Háromszögek osztályozása szögeik szerint, oldalaik szerint, háromszögszerkesztés. Speciális 

négyszögek - négyzet, téglalap, trapéz jellemzése, csoportosításuk. Speciális testek - kocka, 

téglatest, gömb, hasáb, henger jellemzése. 

Szimmetriák felismerése, egyszerű alkalmazása. A kerület, terület, felszín elemi ismerete. 

Hosszúság és terület mérésének gyakorlati megvalósítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Sík, tér, pont, egyenes, szakasz, távolság, szög, hosszúság, kerület, terület, 

térfogat, (ezek mértékegységei) kör, gömb, sugár, átmérő, hasonlóság, 

arány, háromszögek (legalább 3 féle azonosítása), négyzet, téglalap, 

szimmetria, párhuzamos, merőleges.  

  

 Tematikai 

egység 

Sorozatok, függvények, helymeghatározás Órakeret 

A: 12 

 Előzetes tudás  Szám, sík, számegyenes, hely, arányosság.  

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Szabályfelismerés, -alkalmazás. Koordináta-rendszer használata. 

A függvény fogalmának indirekt kialakítása. Adatrendszerezési képesség 

kialakítása és fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Számsorozatok szabályának ismeretében a sorozat folytatása. 

Számsorozat tulajdonságainak felismerése - növekvő, csökkenő, korlátos. Tájékozódás a 

számegyenesen. 

Derékszögű sík-koordinátarendszerben való tájékozódás számpár és pont, pont és számpár 

viszonya. Egyenes arányosság pontpárainak ábrázolása, táblázatba rendezése.. GPS-

koordináták értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Koordináta, koordináta-rendszer, sorozat, táblázat, grafikon.  

  

 Tematikai 

egység 

 Gondolkodási módszerek, matematikai logika, 

valószínűség 

Órakeret 

A: 14+ 

 Előzetes tudás  Igaz, hamis állítás, biztos esemény, lehetetlen esemény tapasztalati 

ismerete. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

 A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. 



 

 

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése, kombinatorikus gondolkodás 

megalapozása. becslés képességének kialakítása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A nyelv logikai elemeinek felismerése a matematikában (összehasonlítás, viszonyítás, 

rendezés, műveletek: és, vagy, ha-akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem). 

Problémamegoldási módszerek gyakorlása (próbálgatás; következtetés, sejtés, 

szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, ellenpélda szerepe). 

 

Valószínűségi játékok tapasztalatainak gyűjtése, rögzítése és szabályalkotás. Sorba rendezés 

összes lehetőségének előállítása. 

Egyszerű grafikonok olvasása.  

Gyakoriság felismerése.  

Nyerési esély becslése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Állítás, következtetés, ok, következmény, igaz, hamis, biztos esemény, 

lehetetlen esemény, „lehetséges-de nem biztos”, sorba rendezés.   

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének mérése Órakeret  

A: 2 óra  

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló 

- képes felfogni és értelmezni a matematikával kapcsolatos kapott szóbeli 

vagy írásbeli utasításokat a kerettanterv követelményrendszerén belül, 

- képes diktálás után leírni, írott formából kiolvasni természetes számokat, 

- képes egész számokat nagyság szerint sorba rakni, számegyenesen 

ábrázolni, helyesen használja az összehasonlításhoz szükséges fogalmakat, 

- képes szóban és írásban a négy alapműveletet biztonsággal elvégezni az 

egész számok halmazán, ezres körben és számológéppel azon túl is, 

- képes elolvasni, értelmezni, lejegyezni egyszerű matematikai tartalmú 

szöveget a kerettanterv követelményrendszerén belül, 

- képes az alapművelet eredményét nagyságrenden belül megbecsülni, a 

becslést ellenőrizni, 

- képes egyszerű - legfeljebb kétlépéses - egy ismeretlenes elsőfokú 

egyenlet és egyenlőtlenség megoldására valamely módszerrel, valamint a 

megoldás ellenőrzését elvégezni behelyettesítéssel figyelmeztetés nélkül, 

- képes az egyenes arányosság felismerésére, 

- ismeri az alapvető síkidomokat (háromszög, négyzet, téglalap, kör) és 

testeket (kocka, téglatest, gömb), saját szavaival vagy főbb jellemzőikkel 

pontosan le tudja írni azokat, 

- képes egyenes, szakasz, négyzet, kör, trapéz rajzolására, szög 

szerkesztésére, másolására szögmérővel, vonalzóval, körzővel. 

- képes hosszúság mérésére és az adatokból a kerület kiszámolására, 

- képes képlet és meglévő adatok segítségével a négyzet, a téglalap 

kerületét, területét, kiszámolni, 

- képes a tengelyes szimmetriák felfedezésére, 

- képes számpár alapján derékszögű kétdimenziós koordinátarendszerben 

egy pont helyének meghatározására és a pont helyének ismeretében 



 

 

megadni a koordinátáit 

- képes grafikonról adatokat leolvasni, táblázatból adatokat kiolvasni, 

- képes azonos tulajdonság alapján halmazt képezni, megállapítani a 

halmazhoz tartozást és nem tartozást, 

- képes egy egyszerű állítás igazságtartalmának megállapítására, igaz és 

hamis állítások megfogalmazására. 

Második évfolyam 

Heti óraszám: A: 3 óra/hét, B: 2 óra/hét (35 hét). 

Összes óraszám: A: 105 óra, ebből 11 szabadon felhasználható; B: 70 óra, ebből 7 szabadon 

felhasználható.  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók matematikai ismeretének és képességeinek 

felmérése 

Órakeret 

A: 2 

 Előzetes tudás  Ez mérendő. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A matematikával kapcsolatos gátlások oldása, megszüntetése. Az aha-

élmény kialakítása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

  

. 

  

 Tematikai 

egység 

 Számtan, algebra Órakeret 

A: 38 

 Előzetes tudás  A négy alapművelet biztos alkalmazása az egész számok körében. 

Egyszerű szöveges feladatok értelmezése - az adat és ismeretlen 

azonosítása. 

Betűket tartalmazó egyszerű kifejezések értelmezése. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás képességének 

fejlesztése. 

Szövegértelmezés, szövegalkotás gyakorlati jellegű feladatokban. 

Állítás-bizonyítás igényének kialakítása, fejlesztése. 

Ellenőrzés, önellenőrzés igényének erősítése, eredményért való 

felelősségvállalás. 

Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése 

(kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép). 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Racionális számok értelmezése, írása, olvasása. Tizedes törtek szorzása egész számmal. 

Egész számok osztása, törtek felírása tizedes tört alakban, törtek nagyságának 

összehasonlítása. 

Hatványozás (pozitív egész kitevőjű hatvány) mint a szorzás formailag rövid alakja. 

Nagyságrend megállapítása (tíz hatványai). 

Százalék fogalma, számítása, kamatszámítás.  



 

 

 

Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet felírása szövegből és megoldása mérlegelvvel. 

Két műveletre alapozott szöveges feladat értelmezése és megoldása. Egyenes és fordított 

arányosság alkalmazása. 

Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás, műveleti sorrend tudatos alkalmazása. 

Mértékegységek átváltása (hossz, terület, térfogat, súly, idő). 

Számológép biztos használata az alapműveletek, a hatványozás és négyzetgyökvonás 

elvégzéséhez. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Tört, tizedes tört, mértékegységek, százalék (százalékalap, százalékláb, 

százalékérték), hatvány, nagyságrend. 

  

 Tematikai 

egység 

 Geometria Órakeret 

A: 26 

 Előzetes tudás  Adott tulajdonságú pontok megtalálása, ponthalmazok jellemzése 

- közelebb, távolabb, kisebb, nagyobb fogalmának biztos használata. 

Hasonlóság felismerése síkon. 

Szögek osztályozása, szerkesztése, szögmérő, vonalzó használata. 

Háromszögek osztályozása. 

Speciális négyszögek - négyzet, téglalap, trapéz felismerése. Speciális 

testek - kocka, téglatest, gömb ismerete. 

Szimmetriák felismerése, a kerület, terület, felszín elemi ismerete. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Sík- és térszemlélet fejlesztése. 

Hosszúság, terület, térfogat fogalmának fejlesztése, mértéke becslésének 

és kiszámításának fejlesztése. 

Mértékegységek tudatosítása. 

Geometriai arányok használata a mindennapokban. A pontosság igényének 

kialakítása, fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Kerület, terület térfogat kiszámítása képlet és azonosított adat segítségével. 

Speciális háromszögek, négyszögek, kör szerkesztése, másolás önállóan, alapszerkesztések 

önállóan vagy segítséggel. 

Kicsinyítés, nagyítás egy pontból - szerkesztése önállóan. Egybevágóság, hasonlóság, 

szimmetria biztos felismerése. Henger, kúp, gúla ismerete. 

Kocka, téglatest hálójának ismerete - felszínszámítás a háló ismeretében. 

Alaprajz értelmezése, alkalmazása. 

Hasonlóság alkalmazása távolság meghatározáshoz. Pitagorasz-tétel szemléletes ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Sík, tér, síkidom, test, oldallap, oldalél, csúcs, hasonlóság, terület, felszín, 

térfogat (tengelyes) tükrözés, szimmetria.  

  

 Tematikai 

egység 

 Sorozatok, függvények, helymeghatározás  

Órakeret 

A: 18 

 Előzetes tudás  Szám, sík, számegyenes, hely, arányosság, tájékozódás a számegyenesen. 

Derékszögű sík-koordinátarendszerben való tájékozódás számpár és pont, 

pont és számpár viszonya, egyenes arányosság pontpárainak ábrázolása, 

táblázatba rendezése. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

 Szabályfelismerés, -alkalmazás. 

Koordináta-rendszer használata, térbelivé bővítése. A függvény 



 

 

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

fogalmának fejlesztése. 

Adat-rendszerezési képesség kialakítása és fejlesztése. 

Grafikonértelmezés. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Szabályalkotásnak megfelelő sorozat folytatása az első elem ismeretében, illetve 

sorozatkészítés. 

Egyszerű grafikonok olvasása, értelmezése. 

Grafikon készítése táblázat alapján, táblázat készítése grafikon alapján, hiányzó adat 

megtalálása. 

Speciális sorozatok: számtani, mértani, Fibonacci ismerete, példák a mindennapokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Hozzárendelés, függvény, növekedés, fogyás, érték, számtani közép 

(átlag).  

  

 Tematikai 

egység 

 Gondolkodási módszerek, matematikai logika, 

valószínűség 

Órakeret  

A: 8+  

 Előzetes tudás  Igaz, hamis állítás, biztos esemény, lehetetlen esemény ismerete. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

Valószínűségi gondolkodás fejlesztése. Kombinatorikus gondolkodás 

megalapozása. Becslés képességének fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A nyelv logikai elemeinek tudatosítása (összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, műveletek: 

és, vagy, ha-akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, igaz, hamis). 

Problémamegoldási módszerek tudatosítása (próbálgatás, következtetés, sejtés, 

szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, ellenpélda szerepe). 

Különböző elemek kiválasztási lehetőségének előállítása. 

Valószínűség a mindennapi életben. 

Gyakoriság felismerése. 

Nyerési esély becslése (számítása).  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Állítás, következtetés, ok, következmény, igaz, hamis, biztos esemény, 

lehetetlen esemény, „lehetséges, de nem biztos”, sorba rendezés, 

gyakoriság, logikai műveletek. 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret 

A: 2 óra 

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló 

- képes egész számok leírására diktálás után, és kiolvasására, a tizedes 

törtek körében négy tizedesjegyig, egész számlálójú és nevezőjű törtek 

esetén a számláló és nevező százas nagyságrendjének körében, 

- képes megállapítani és jelölni a fentiek nagyságának sorrendjét, 

- biztonsággal számol az egész számok körében, kétjegyű szorzóig, 

osztóig, 

- helyesen alkalmazza a műveleti sorrendet, 

- helyesen ismeri fel az egyenes és fordított arányt, 

- képes az egyenes arány hiányzó mennyiségét kiszámítani, 



 

 

- képes a mindennapi életből vett alapműveletekre épülő egyszerű 

problémákat szöveggel megfogalmazni és megoldani az adatok 

szétválasztásával, a műveletek jelölésével, 

- képes legfeljebb négylépéses elsőfokú, egyismeretelenes egyenlet és 

egyenlőtlenség megoldására, ellenőrzésére, 

- képes a százalékszámítás két jellemzőjéből a harmadik kiszámítására 

(legalább egy irányban), 

 - biztonsággal vált át mértékegységeket, 

- képes betűt tartalmazó kifejezéssel műveletet végezni, 

- képes kiszámolni legfeljebb három szám átlagát, 

- képes a kicsinyítés, nagyítás felismerésére, 

- képes elegendő oldal, illetve szög ismeretében a háromszög 

megszerkesztésére, 

- biztosan ismer fel egybevágó, hasonló síkidomokat, testeket, 

- biztosan ismeri fel a tengelyes szimmetriát, segítséggel a többi 

szimmetriafajtát is, 

- meg tudja fogalmazni a Pitagorasz-tételt, a befogók ismeretében ki tudja 

számolni az átfogót - legfeljebb kétjegyű pitagoraszi számhármasok 

körében, 

- képes adott számsorozatot folytatni néhány elem és a szabály 

ismeretében, 

- felismeri az egyenes arányosság grafikonját, 

- képes egyszerű diagramon/grafikonon a növekedés, illetve csökkenés 

megállapítására, 

- biztosan tájékozódik kétdimenziós koordinátarendszerben, 

- képes táblázat adatait koordinátarendszerben ábrázolni, 

- képes különbséget tenni a lehetetlen, a valószínűtlen és a biztos esemény 

között, 

- képes néhány különböző elem szisztematikus sorba rendezésére, 

- képes a nyerési esély nagyságrendjének megbecsülésére. 

 

  



 

 

Társadalom- és jelenkorismeret 
A variáció  

 

 

A Társadalom és jelenkor műveltségterület tartalmait a Szakképzési Hídprogram a 

történelem, társadalomismeret és részben a Föld és környezetünk tantárgyak (műveltségterület) 

tartalmi elemeit egyetlen tantárgyon keresztül, komplex módon közvetíti a tanulók számára. A 

két évfolyam anyaga több tematikus egységbe szervezve a történelem, a társadalomismeret, az 

erkölcs és etika, a hon- és népismeret, a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, 

valamint a filozófia egyes területeinek tartalmait különböző arányban tartalmazza. Ezeken kívül 

ez a program a művészetek műveltségterületből a mozgóképkultúra és médiaismeret 

tartalmainak közvetítésére is szolgál. 

A Társadalom- és jelenkorismeret tantárgy főbb feladatai a Köznevelési törvény Szakképzési 

Hídprogramra vonatkozó szakaszaiból és a 2012-ben elfogadott NAT-ból következően 

fogalmazhatók meg: 

- a történelmi múlt megismerése járuljon hozzá a jelen összefüggései, az összetett 

társadalmi folyamatok megértéséhez; 

- események feltárása, bemutatása és értelmezése révén fejlessze a tanulók készségeit, 

kompetenciát, melynek révén sikeres felnőtté válhatnak; 

- támogassa a felnőtté váló szakiskolai tanulók tudatos közéleti részvételét, az aktív 

állampolgárrá válásukat, erősítse a demokrácia értékeit gondolkodásukban; 

- segítse elő szűkebb és tágabb közösségekhez tartozás személyes megélését, 

felelősségtudatos magatartásukat; 

- a történelmi események tanulmányozása tegye képessé a Szakképzési Hídprogramban 

tanulókat a jelenben való eligazodásban, és segítse a jövőre való felkészülésüket; 

- a Szakképzési Hídprogramban tanulók életkorához és érdeklődéséhez igazodva a 

történelmi megismerés során kapjanak képet a múltról, és különösen a közel múlt 

világáról, a jelent alakító tényezőiről; 

- személyes élményt alakítson ki a tanulókban a történelmi szituációkkal kapcsolatban, 

lehetőséget biztosítson a történelemből fakadó tanulságok levonására; 

- a történelem problémaközpontú megközelítése biztosítsa az önismereti, a társas 

kapcsolati kultúra fejlesztését és a pozitív énkép kialakítását a tanulókban; 

- a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb feladata, hogy 

reflektáljon a diákok társadalmi tapasztalataira. 

A tantárgy tanításának céljai a Szakképzési Hídprogram közismereti tantárgyrendszerben a 

következők: 

- A differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, az adatok, tények, fogalmak, a 

történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálásával, illetve a 

történettudomány vizsgálati eljárásainak (történeti probléma felismerése, 

megfogalmazása, a kritika, az interpretáció) alkalmazásával. 

- A tanulók ismerjék fel és értsék meg azt, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, 

cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben élők. 

- A történelmi kulcsfogalmak, a történelmi folyamatok megértése és elsajátítása segíti a 

tanulókat a múltra vonatkozó magyarázatok, következtetések és értékelések 

megértésében, a történelmi ismeretek rendszerezésében, a múlttal és a múlt 

megismerésével kapcsolatos kérdések egyre árnyaltabb megválaszolásában, a különböző 

korok és események összehasonlításában, az összefüggések azonosításában, valamint az 

önálló következtetések és vélemények megfogalmazásában. 

- A Társadalom és jelenkor ismeretkör legfőbb célja, hogy a különböző 

társadalomtudományok (szociológia, szociálpszichológia, politológia, jogtudomány, 



 

 

közgazdaság-tudomány stb.) nézőpontjából mutasson be jelenségeket, problémákat, és 

segítse a tanulókat ezek értelmezésében, következtetések megfogalmazásában; valamint 

segítse a szakiskolai tanulókat a szűkebb és tágabb környezetükben való eligazodásban, 

boldogulásban. 

- Fontos cél továbbá, hogy a személyes tapasztalatra építő készségfejlesztő módszerek 

alkalmazásával a tantárgy megalapozza és fejlessze a diákok szociális, erkölcsi és jogi 

érzékét, és erősítse problémamegoldó gondolkodásukat. 

Lényeges eleme a kerettantervi programszerkezetnek a bemeneti és kimeneti mérések 

rendszere, amely által pontos képet lehet kapni a szakiskolába belépő tanulók tantárgyhoz 

kapcsolódó kompetenciáiról és ismereteiről, illetve azok hiányáról, és ennek ismeretében lehet 

megvalósítani a szakiskolai közismereti kerettantervet, amely lehetőséget ad a tanulók 

különbözőségének kezelésére. 

A Szakképzési Hídprogram tematikus egységei olyan nevelési célok megvalósítására adnak 

lehetőséget, mint a tanulás, az iskola, a tudás értékeinek, hasznának felismertetése, a 

társadalom, a közösségek és az egyén kapcsolatának vizsgálata, valamint támogatás a magyar 

demokratikus intézményrendszerben való eligazodásban. Ezek a tartalmak többnyire olyan 

tevékenységeken keresztül valósulhatnak meg, amelyek mind az egyének, mind az 

osztályközösségek számára fejlesztést/fejlődést tesznek lehetővé. A program során lehetőséget 

biztosítunk a tanulók korábban nem megfelelő szintre fejlesztett kulcskompetenciái 

fejlődésének, a meglévő kompetenciák bővítésére oly módon, mint például a szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség, az önálló véleményalkotás, a kritikai gondolkodás vagy a térbeli tájékozódás 

elősegítése, támogatása. 

A Szakképzési Hídprogramban a Társadalom és jelenkor tantárgyi célja az, hogy a tanulók 

képesek legyenek 

- az európai történelem és társadalom alapvető folyamatainak a megértésére, 

- ezen belül a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére, a 

magyarság európai jelenlétének a koronként változó nemzetközi kapcsolatok jellegének 

a nyomon követésére, 

- az egyén szerepének értékelésére és a közösséghez tartozás felelősségének elfogadására, 

- kritikusan szemlélni a tömegmédia általuk fogyasztott termékeit, 

- saját érdekeiknek megfelelően használni Magyarország demokratikus 

intézményrendszerét, 

- értékelni a tudást, megbecsülni iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, valamint 

kihasználni a Szakképzési Hídprogram által biztosított tanulási lehetőségeket, 

- tudják értékelni az Európai Unióhoz történő csatlakozás történelmi és kulturális 

jelentőségét. 

A program egészében törekedni kell arra, hogy a tanulók 

- az alapvető írott és tárgyi forrásokat, forrástípusokat megismerjék, és a szerzők/alkotók 

nézőpontját képesek legyenek azonosítani, 

- a dokumentumok (szövegek) alapvető tartalmi elemeit felismerjék, 

- legyenek feltevéseik (magyarázataik) híres emberek, történelmi személyiségek 

jellemzése, cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóira, okaira, 

- legyenek képesek az emberi (történelmi) cselekvések és azok következményei közötti 

kapcsolat felismerésére és igazolására konkrét példákon, 

- tanulmányaik során törekedjenek a filmelemzés alapjainak az elsajátítására, az ehhez 

szükséges ismeretek (kép, hang, szöveg, vizualitás, rendezői szándék, befogadás-történet) 

megszerzésre, 

- legyenek tisztában a filmelemzéssel - a történelmi tények tükrében (pl. 80 huszár, Trója). 

Első évfolyam 



 

 

Összes óraszám: A: 108 óra (36 hét) 

Heti óraszám: A: 3 óra/hét 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret  

A: 2 óra 

 Cél  A tanulók előzetes tudásának a feltárása, korábbi tanulmányaik során 

szerzett tanulással kapcsolatos kompetenciáik azonosítása.  

  

 Tematikai 

egység 

 Európa múltja és jelene 1. Órakeret  

A: 20 

óra  

 Előzetes tudás  Alapvető topográfiai és kronológiai ismeretek; elemi tér- és időbeli 

tájékozódás a Földgolyó, Európa és Magyarország térképein. Alapvető 

ismeretek azonosítása Európa történetéről. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése. Topográfiai és kronológiai 

ismeretek szerzése. 

A térkép legfontosabb elemeinek (vizek, domborzati jelölések, 

államhatárok, települések) megkeresése, azonosítása a térképen. 

Az egyes korszakok időhatárainak az azonosítása, az időszámítás elvének 

a megértése (Kr. e. és Kr. u.). 

Gyakorlottság növelése különböző információforrások használatában. 

A fontosabb európai korok/korszakok jelentőségének megismerése, a 

jellegzetességeik alapján a hasonlóságok és különbségek felismerése. 

A tárgyi és a szellemi kultúra koronként történő változásainak nyomon 

követése, az eltérő kultúrák/civilizációk kapcsolatainak, egymásra hatásuk 

felismerése. 

A tudomány és technika koronkénti változásainak és a változások okainak 

megismerése. 

A társadalmi-történelmi változások jelentőségének felismerése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Kontinensek és óceánok térben és időben (a Föld felszíni jellegzetességeinek és hatásuknak 

a felismertetése az élet, illetve az emberi civilizáció fejlődésére). 

Meghatározó jelentőségű korok és korszakok megismerése Európa történelmében (az egyes 

kultúrák időbeli és térbeli azonosítása - térkép és időszalag használatával) 

Ősi kultúrák Európában (az őskori társadalmak együttélési formáinak és 

civilizációs/művészeti alkotásaik megismerése) 

A görög poliszok világa (az eltérő politikai berendezkedésű poliszok történetének 

megismerése /Athén, Spárta/, az eltérő fejlődés okainak a feltárása) 

Róma és a Római Birodalom (Róma és a Római Birodalom történetének megismerése - a 

birodalom „természetrajza”: kialakulása, fejlődése és bukása okainak feltárása és azok 

megértése) 

Nagy Károly Európája (a frank állam története és kereszténység hatása Európa történetére - 

az államszervezés politikai-katonai és vallási összetevőinek a megismerése, a kereszténység 

civilizációs hatásának a megértése) 

A rendi társadalmak Európája (a rendi monarchia jellegzetes típusainak a megismerése, az 

eltérő jellegű nyugat- és kelet-európai fejlődés főbb vonásainak a felismerése) 

A nagy felfedezések kora - Európa hatása a világ többi részére (A legjelentősebb felfedezők 

és felfedezések megismerése, a nagy felfedezések társadalmi, politikai és technikai 

előzményeinek, okainak azonosítása és megértése) 

Az átalakuló Európa: a reformáció hatása és a kapitalizmus kialakulása (A reformáció 



 

 

legjelentősebb irányzatainak és társadalmi/politikai hatásuk megismerése, a nyugat-európai 

kereszténység egységét megbontó politikai és vallási előzmények azonosítása, hatásuk 

megértése, a kapitalizmus előfeltételeinek a kialakulása, okainak azonosítása és megértése). 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 patriarchátus, matriarchátus, barlangrajzok/festmények, katonaállam, 

demokrácia, polisz, köztársaság, diktatúra, császárság, népvándorlás, 

feudális állam, hűbériség, egyház, latin nyelv, kódex, király, rendek, 

keresztes háborúk, 

Kolumbusz, Magellán,  

Luther, Kálvin, Erasmus, 

  

 Tematikai 

egység 

 A magyarság Európában 1. Órakeret  

A: 20 

óra  

 Előzetes tudás  Alapvető topográfiai ismeretek; elemi tájékozódás Magyarország 

térképén. 

Alapvető ismeretek a magyarság történetéből. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A térkép legfontosabb elemeinek (vizek, domborzati jelölések, 

államhatárok, települések) megkeresése, azonosítása a térképen. Néhány 

kiemelt történelmi esemény, jelenség topográfiai helyének elhelyezése 

vaktérképen (internetes térképek használata). Táblázatok értelmezése, 

adatok kikeresése, összefüggések megfogalmazása. 

A magyar állam térbeli változásainak nyomon követése az egyes konkrét 

történelmi eseményekkel összefüggésben - a változások okainak a 

felismerése. 

Az egyes korszakok időhatárainak az azonosítása, az időszámítás elvének 

a megértése (Kr. e. és Kr. u.). 

A kor legfontosabb dokumentumainak megismerése és értelmezése. 

Az egyén szerepének felismerése, a kiemelkedő tevékenységek, 

teljesítmények megismerése révén az egyén szerepének és felelősségének 

súlyának megbecsülése. 

Az egyéni felelősségérzet erősítése, felelősségvállalás másokért, a 

közösségért. 

Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, feltevések 

megfogalmazása a történelmi személyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgatórugóira. Az emberi (történelmi) cselekvés és 

annak következménye közötti kapcsolat felismerésének .gyakorlása 

konkrét példákon. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A honfoglalás és a magyar államalapítás (a magyarság vándorlási útvonalának felvázolása, 

az egyes „állomások” /Levédia, Etelköz/ azonosítása, a honfoglalás történelmi 

előzményeinek a tisztázása és megértése, a honfoglalás eseményeinek követése, térben- 

időben, a honfoglalás társadalmi és politikai következményeinek a tisztázása). 

Az államalapítás - és az Európához kapcsolódás - történelmi fontosságának a felismerése 

(Géza és István döntéseit befolyásoló okok feltárása, megértése). Európa és a középkori 

magyar királyság (a magyarság változó helyzetének és szerepének megismerése a középkori 

Európában, az Árpád házi királyok diplomáciai törekvéseinek azonosítása (Német-római 

császárság, Bizánc, Kelet-Európa), azok mozgatórúgóinak megértése). 

Az Anjou-királyok Magyarországa (A nagyhatalmi törekvések nemzetközi és hazai 

hátterének megismerése, megértése). 



 

 

A középkori rendi jellegű magyar társadalom jellegzetességei (a rendi elkülönülés okainak 

megértése, a király és a rendi jellegű politikai törekvések konfliktusainak megismerése, az 

okok megértése). 

A törökök megjelenése a magyarság középkori történelmében (a török hódítás irányainak 

azonosítása, az okok felismerése, a magyar királyság törökellenes törekvéseinek 

/Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, II. Lajos/ sikerei és kudarcai - a 

középkori magyar állam bukása, az okok azonosítása és megértése). 

A korabeli dokumentumok ismerete /István törvényei, Intelmek, Aranybulla, I. Lajos 1351-

es törvényei/, értelmezése. 

„Impériumváltás”: a török kiszorítása a Magyar Királyság területéről - betagolódás a 

Habsburg Birodalomba (Az „impériumváltás” okainak az azonosítása és megértése /Erdély 

szerepe a korabeli európai politikában, a „kétarcú” magyar politikai elit szerepvállalásai 

/kurucok-labancok). 

Küzdelmek a Habsburgok ellen - Bocskai, Bethlen, Rákóczi - politikai/katonai törekvései 

(Az eltérő célú katonai és politikai törekvések céljainak megértése, a háborúk legfontosabb 

eseményeinek ismerete). 

A XVIII. század „Habsburg-Magyarországa” (A birodalom politikai és gazdasági 

törekvéseinek jellege, és ezek hatása a magyar társadalom és gazdaság átalakulására, 

összefüggések keresése és értelmezése). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 honfoglalás, törzsszövetség, kettős fejedelemség, 

Géza, István, államszervezés - államalapítás, 

II. András - az Aranybulla, IV. Béla - a mongol invázió, 

Károly Róbert és I. Lajos: regionális nagyhatalmi törekvések, az ősiség 

(1351) 

Hunyadi János, Mátyás, Corvinák, 

Nándorfehérvár (1456), Mohács (1526), Buda (1541), 

Bocskai, Bethlen, Rákóczi, hajdúk, kurucok-labancok, Majtény (1711), 

Pragmatica Sanctio, Mária Terézia, II. József 

  

 Tematikai 

egység 

 Intézményeink működése Órakeret 

A: 15 

 Előzetes tudás  Alapvető állampolgári ismeretek azonosítása a korábbi iskolai 

tanulmányok és gyakorlati tapasztalatok alapján. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Hivatalos és magánügyek megkülönböztetése. 

Országos intézmények - országgyűlés, kormány, minisztériumok, 

bíróságok, adóhivatal - feladatainak, működésének megismerése. Helyi 

intézmények - önkormányzat, polgármesteri hivatal, az egészségügyi, az 

oktatási és egyéb funkciójú helyi intézmények feladatainak megismerése. 

Ügyintézés a gyakorlatban - hasznos tudnivalók a helyi körülmények és 

adottságok figyelembevételével. 

A közéleti/társadalmi kommunikáció fontossága és az asszertív viselkedés. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek ismerete. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Az Alkotmány tartalmi és formai elmeinek a megismerése, értelmezése. 

Az alapvető emberi jogok megismerése, értelmezése. 

A modern polgári állam funkciói, intézményei (az államhatalmi és államigazgatási szervek 

működésének és feladatinak az azonosítása, megértése). 

A demokratikus berendezkedés, a hatalommegosztás (A demokratikus berendezkedés és 

hatalomműködtetés elveinek ismerete). 

A mai magyar állam főbb jellemzői (parlament, állam és kormányfő, pártok, politikusok, 



 

 

alkotmánybíróság, jogrend stb.). 

Az önkormányzat intézményei (az önkormányzatiság szintjei, a feladatok és hatáskörök 

megismerése). 

 

Különböző ügyek intézésének gyakorlata, a kulturált viselkedés gyakorlása. 

Különböző emberi élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása, magatartásminták 

elemzése, értékelése. 

Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása - dramatizálása. 

Az állampolgári ügyek intézéséhez szükséges írásbeliség (adat - és űrlapok, kérvények, 

igénylések értelmezése, kitöltése, ér stb.) gyakorlása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 állam, államszervezet, önkormányzat, hatalmi ág, demokrácia, alkotmány 

- alaptörvény, nyomtatványtípusok 

  

 Tematikai 

egység 

 Média és társadalom Órakeret 

A: 20 

 Előzetes tudás  A korábbi iskolai tanulmányok során, valamint a gyakorlatban szerzett 

ismeretek és tapasztalatok feltárása és azonosítása.  

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A médiaműfajok közötti különbségek, illetve az egyes médiumok 

műsorstruktúrájának megismerése. 

A média társadalmi szerepének és a társadalomra gyakorolt hatásának, 

valamint működésének feltárása. 

A médiahasználattal kapcsolatos kritikai gondolkodás, a tudatos választás 

képességének fejlesztése személyes élményekre építő képességfejlesztő 

módszerekkel. 

A mozgókép szövegértési fejlesztése a tevékenységközpontú, kreatív 

médiapedagógia eszközeivel. 

A kereskedelmi kommunikációval, a reklámozással kapcsolatos 

megfontolt tudatos fogyasztói szerep kialakítása. 

Az online kommunikációban való tudatos és kreatív részvétel. Az 

adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőség és egyéb veszélyek 

elkerülésével kapcsolatos ismeretek tudatosítása. 

A közösségi tartalmak előállításához kapcsolódó etikai szabályok 

elsajátítása, a felelősség, a tájékozottság fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tömegmédia világa: a nyomtatott, az elektronikus és a digitális média. (Egy-egy konkrét 

példa alapján célokban, funkciókban, célcsoportban, eszközökben megmutatkozó 

azonosságok és különbségek feltárása, azonosítása.) 

A média társadalmi, gazdasági, politikai funkciói, eszközei, jellegzetességei. (A 

kultúrafogyasztást és szórakoztatást célzó különbségek azonosításai, a médiafogyasztás 

befogadói jellegzetességeinek és különbözőségeinek az okai, az okok megértése.) 

A média különféle funkcióinak azonosítása, előnyeinek és hátrányainak felismerése. Az 

aktuális televíziós nézettségi adatok elemzése, értelmezése. 

 

A filmes hatáseszközök és a filmalkotási folyamat feladatmegosztásainak megismerése, az 

alkotói folyamat, mint munkatevékenység. 

Tanulási és szórakozási lehetőségek, hasznos dolgok és veszélyek - tévé, internet, a 

biztonságos internethasználat szempontjainak tudatosítása. 

 

A médiaszövegek befogadásának tanulmányozása, a közönség médiafogyasztási szokásainak 



 

 

kritikus megfigyelésére alapozott tudatos mű- és műsorválasztás. (Műsorújságok 

műsorkínálatának elemzése, a műsor- és programválasztás szempontrendszereinek 

azonosítása.) 

 

A manipuláció veszélyeinek, technikáinak felismerése, azonosítása konkrét példákban (pl. 

Wapra-jelentés megtekintése, értelmezése). 

Az életkori sajátságoknak és az elvárható tájékozottságnak megfelelő érvkészlettel és 

példákkal alátámasztott vita a média társadalmi szerepéről, működésmódjáról, pl. a 

médiahasználattal kapcsolatos függőségekről, a médiafinanszírozással összefüggő 

kérdésekről, a médiabefolyásolásról, manipulációról, a saját tartalmak közzétételéről, az 

erkölcsi és jogi normák alkalmazásáról. 

Speciális médiatermékek megismerése, elemzése, összehasonlítása (papír- és digitálisalapú 

képregények, valóságshow-műsorok). 

A digitális éden: a szerepjátékok és média világa (konkrét játékok bemutatása, tartalmi és 

hatáselemzés készítése).  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Média, médium, tömegmédia, tömegkommunikáció, sajtóműfaj, 

nézettségi adat, műsorstruktúra, célközönség, plán, vágás, jelenet, 

storyboard (képes forgatókönyv), forgatás, utómunka, manipuláció, 

médiahack/hacker. 

  

 Tematikai 

egység 

 Ismerjük meg Magyarországot! Órakeret  

A: 20 

óra 

 Előzetes tudás  A korábbi iskolai tanulmányok során, valamint a gyakorlatban szerzett 

ismeretek és tapasztalatok feltárása és azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Térképészeti alapismeretek a hétköznapokban . (Térképek a mindennapi 

életben: Város-, autó-, kerékpár- és turistatérképek használata.) 

Tájékozódás és útvonaltervezés lehetőségei és módszerei papíralapú és 

internetes útvonaltervezővel. 

Magyarország régiói, megyéi és a járások - a közigazgatás szerepe a 

hétköznapokban. 

Városok, falvak, tanyák - ahol az emberek élnek - Magyarország 

településtípusai és nagyobb városai. 

A történelem emlékei - a föld felszínén. Nevezetes várak, kastélyok, 

templomok, romok. 

A népi kultúra emlékei: a skanzenek. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Amit a külföldieknek és a hazai látogatóknak is mindenképpen látniuk kell... Különböző 

típusú és célú útvonaltervek készítése hagyományos és digitális útvonaltervezők segítségével 

a nagyobb tájegységek és azok nevezetességei bemutatásra. 

A legfontosabb tíz látnivaló Magyarországon (toplista készítése történelmi és kulturális 

ismertetőkkel). 

Településtípusok és jellemzőik - hasonlóságok és különbségek feltárása, a települési 

sajátosságok azonosítása és jellemzése. 

A történelem emlékei, mint az idegenforgalom és a belföldi turizmus célpontjai - a turizmus 

szerepének a felismerése az ország-kép és a gazdaság szempontjából - saját élményű 

gyűjtemény készítése és bemutatása. 

 

A népi kultúra tájban és időben eltérő jellegzetességeinek a feltárása 

(építészet,díszítőművészet, öltözködés stb.) az különféle tájegységek sajátosságainak a 



 

 

megismerése. 

Hagyományos paraszti házak építészetének, népi tárgyak, eszközök funkciójának 

megismerése, tárgyak gyűjtése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 térkép, útvonaltervező, idegenforgalom, turizmus, településtípus (város, 

falu, tanya), műemlék, skanzen 

  

 Tematikai 

egység 

 A tudás és az iskola szerepe a modern társadalomban Órakeret  

A: 9 óra 

 Előzetes tudás  A korábbi iskolai tanulmányok során átélt tanulással kapcsolatos sikerek 

és kudarcok okainak azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az iskola és a tanulás szerepének felismerése a modern társadalomban. 

Az eltérő korok iskoláinak a bemutatása, a tanulás egyre szélesebb 

társadalmi csoportokra történő kiterjesztése fontosságának felismerése. 

A tanulás és az iskola (a tankötelezettség) értelmezése. Az élethosszig 

tartó tanulás eszméjének mint új tanulási paradigmának a bemutatása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Az egyéni szintű tanulás eredményességével és eredménytelenségével kapcsolatos 

problémák azonosítása és megvitatása. 

A tanulás hiányának egyéni és társadalmi szintű következményei - az okok azonosítása és 

megértése, a tapasztalatok megvitatása, érvek ütköztetése. 

A tanulás fontossága, egyéni és közösségi haszna. 

 

Az emberi tudás - mesterségek, tudományok rendszere - kialakulásának megismerése 

konkrét, a korábban megismert történelmi korokhoz kapcsolható példák során. 

 

Az iskola társadalmi szerepe, célja - elképzelések, vélemények ütköztetése. 

 

Az iskolai és a hétköznapi tudás fogalmának átalakulása, a műveltségről alkotott 

elképzelések azonosítása és megvitatása, az egész életen át tartó tanulás szükségessége. 

 

Az iskolán kívüli művelődés szerepének a felismerése 

A tudományos-technológiai fejlődés hatásai - példák gyűjtése, összehasonlítás, értékelés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 egész életen át tartó tanulás, tudomány, iskolarendszer, iskolatípus, 

tankötelezettség, tudás, 

információs társadalom, tudásalapú társadalom, 

tapasztalati és elméleti tudás 

  

 Tematikai 

egység 

 Nők és férfiak, idősek és fiatalok szerepe a 

hagyományos és a modern társadalmakban 

Órakeret  

A: 9 óra 

 Előzetes tudás  Egyrészt a korábban folytatott iskolai tanulmányok során szerzett 

ismeretek, másrészt a mindennapi életben szerzett tapasztalatok, 

harmadsorban pedig a korábban tanulmányozott fejezetek képezhetik az 

azonosítható tudáselemeket.  

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

 A kisebb és nagyobb közösségek és az egyének sokféle 

kapcsolatrendszerének bemutatása - történelmi tapasztalatok segítségével. 

A társadalmi és az egyéni érdekek összeegyeztetése, konfliktusainak 

felismerése, a konfliktuskezelés gyakorlása, vitakultúra fejlesztése. 

A hagyományos női és férfi szerepek és azok átalakulása a modern 



 

 

fejlesztési 

feladatok 

társadalmakban. 

A hagyományos és a modern család azonos és eltérő jegyei és funkciói. 

Az „idősödő” modern társadalmak problémái: a nyugdíjrendszer szerepe 

és fenntarthatóságának dilemmáinak megértése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Erőviszonyok és hierarchiák feltérképezése kisebb és nagyobb közösségékben (nemzetség, 

törzs, nagycsalád) a foglalkozás és a nemi szerepek kapcsolatának megértése a régebbi korok 

és a modern világ példái alapján. 

A közösségen belüli konfliktusok megoldásai (a szokásjog és a törvénykezés szerepe és 

funkciójának megismerése, az erőszakos és békés megoldások hatásainak vizsgálata. 

A hagyományos nemi szerepek azonosítása és változásuk okainak a feltárása, 

következményük elemzése, megvitatása. 

A család funkciói és azok változásai a történelmi tapasztalatok fényében - családtípusok 

megismerése és a változások okainak feltárása. 

A demográfiai egyensúly felborulásának okainak azonosítása és következményeinek 

elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 matriarchális, patriarchális társadalom,  

érdekvédelem, érdekérvényesítés,  

emancipáció - diszkrimináció,  

nagycsalád - nukleáris család, 

nemi szerepek 

  

 Tematikai 

egység 

 Szabadon felhasználható órakeret Órakeret  

A: 6 óra 

 Javaslat:  A szabadon felhasználható órakeretben lehetőség van 

1. új, a programban nem tárgyalt tartalmi elem beemelésére, 

2. a rendelkezésre álló órakeretben projektmunka tervezésére, 

3. az órakeret hozzákapcsolására más tartalmi egységhez, 

4. nagyobb időtartamot átívelő projekt megtervezésre és lebonyolítására.  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret 

A: 2 óra 

   A tanulók éves teljesítményét az órakeretben hagyományos 

írásbeli/szóbeli dolgozat/felelet alkalmazásával (is) mérhetjük. A cél 

elsősorban a tanulók éves folyamatos és sokrétű tevékenységének az 

értékelése, a fejlődésük mértékének a megállapítása, ezért célszerű az 

értékelés középpontjába a tanulói portfóliót (az abban elhelyezett 

termékeket) állítani, amelyben azonosíthatóvá válnak azok a tanulói 

tevékenységek (és azok eredményei), amelyek egyúttal a tanulók 

referenciáit is képezhetik (pl. szövegértéséről, a közösségben folytatott 

tevékenységének jellemzőiről, konfliktusokat megoldó képességeiről, a 

tartalmi elemek elsajátításának a mértékérő stb.). 

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai 

elhelyezkedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az 

önkormányzati intézményeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a 

manipuláció eszközeit. 

Képes legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értékeket, a 

tudást, a tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és 

társadalmi szükségességét. 



 

 

Ismerje az európai és magyar történelem legfontosabb csomópontjait, 

legyen képes ezeknek az értelmezésre. 

Ismerje fel, hogy a hagyományos családmodellek és nemi szerepek 

jelentős változásokon mennek keresztül. 

Második évfolyam 

A Szakképzési Hídprogram 2. évfolyam programját a tanulók forrás- és tevékenységközpontú 

munkáltatása határozza meg. Ebben a keretben a tanulóknak a történelmi múlt (és a jelen) 

különböző típusú forrásainak (szöveg, kép, tárgy, audiovizuális) jellemzőivel és feldolgozási 

szempontjaival kell megismerkedniük, és tudniuk kell észlelni a források szerzőinek 

szándékait, nézőpontjait. Az egyes történelmi események és helyzetek problémaközpontú 

elemzése segítheti őket a múlt és a jelen eseményeinek a jobb megértésében. 

Az cél az, hogy az évfolyam programja elmélyítse és kiszélesítse a tanulók ún. történelmi 

gondolkodását, amelynek segítségével képesek lesznek az egyes múltban (és jelenben) zajló 

események megértésére, az eseményekkel kapcsolatos forrásokban megjelenő eltérő 

nézőpontok értelmezésére. 

A Szakképzési Hídprogram 2. évfolyam anyaga folytatja az első évben már megismert 

tematikus egységeket. Az a tanulók megismerkednek a modern kori európai és magyar 

történelem egy-egy fontosabb eseményével és az ezekhez kapcsolható történelmi-politológiai 

alapfogalmakkal. 

A cél az, hogy a Szakképzési Hídprogram 2. évfolyamán a tanulók képesek legyenek 

- a 20. századi európai és magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak 

megértésére; 

- az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás 

felelősségének elfogadására; 

- a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére, 

betartására; 

- a modern politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő 

döntések meghozatalára. 

Összes óraszám: A: 52,5 óra (35 hét) 

Heti óraszám: A: 1,5 óra/hét 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret 

A: 2 óra 

 Cél  Az első év (10 hónap) során szerzett tudáselemek és kompetenciák 

azonosítása.  

  

 Tematikai 

egység 

 Európa múltja és jelene 2. Órakeret 

A: 16 

óra 

 Előzetes tudás  Topográfiai ismeretek - biztos tájékozódás Európa és Magyarország 

térképén. 

Európa modern kori történetében a legfontosabb folyamatok és események 

ismerete. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

 A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése. Topográfiai és kronológiai 

ismeretek megerősítése. 

Az egyes korszakok - a hosszú 19. század és rövid 20. század - 

időhatárainak és legfontosabb jellegzetességeinek azonosítása. 



 

 

fejlesztési 

feladatok 

Gyakorlottság növelése különböző információforrások használatában. 

A tárgyi és a szellemi kultúra koronként történő változásainak nyomon 

követése, az eltérő kultúrák/civilizációk kapcsolatainak , egymásra 

hatásuknak a felismerése. 

A modern kori Európa társadalmának életmódban és életvitelben 

bekövetkező változásainak megismerése. 

A tudomány és technika koronkénti változásainak és a változások okainak 

megismerése. 

Az eltérő politikai és társadalmi berendezkedésű országok jellegzetes 

vonásainak az azonosítása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A forradalmak (1789, 1848/49, 1917-1921) szerepének felismerése és megértése Európa 

modern kori politikai és társadalmi történetében - a polgári nemzetállamok kialakulása. Az 

ipari forradalom hullámai (a technikai találmányok) hatásának felismerése és a 

következmények elemzése a 19. és 20. század Európájában. 

A nagyhatalmi viszonyok átrendeződése és az európai gyarmatbirodalmak kiépítése - a 

terjeszkedés mozgatórúgóinak a megértése, a társadalmi, gazdasági és kulturális 

következmények hatásainak elemzése. 

Az első világháború kirobbanásának okai, ezek feltárása és elemzése - a háború 

következményeinek megértése. 

Eltérő politikai berendezkedésű államok Európában: demokráciák és diktatúrák a két 

világháború között - az okok azonosítása és magyarázata. 

A gazdasági világválság okai és magyarázata. 

A második világháború okainak s következményeinek azonosítása és megértése (A háborúzó 

felek katonai stratégiáinak a megértése) 

A „bipoláris világrend” létrejöttének okai és következménye - nagyhatalmi stratégiák 

összehasonlítása és elemzése. 

A szocialista világrend bukása - az okok azonosítása és elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 forradalom - ellenforradalom, ipari forradalom, gyarmatosítás, 

világháború, fasizmus, kommunizmus 

  

 Tematikai 

egység 

 A magyarság Európában 2. Órakeret  

A: 16 

óra 

 Előzetes tudás  Az első év (10 hónap) során szerzett tudáselemek és kompetenciák. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A térkép legfontosabb elemeinek (vizek, domborzati jelölések, 

államhatárok, települések) megkeresése, azonosítása a térképen - az 

ország-terület változásainak nyomon követése - a változások okainak 

megértése. 

Néhány kiemelt történelmi esemény, jelenség topográfiai helyének 

elhelyezése vaktérképen (internetes térképek használata). Táblázatok 

értelmezése, adatok kikeresése, összefüggések megfogalmazása. 

Az egyes korszakok időhatárainak az azonosítása. 

A kor legfontosabb dokumentumainak megismerése és értelmezése. 

 

Az egyén szerepének felismerése, a kiemelkedő tevékenységek, 

teljesítmények megismerése révén az egyén szerepének és felelősségének 

súlyának megbecsülése. 

Az egyéni felelősségérzet erősítése, felelősségvállalás másokért, a 



 

 

közösségért. 

Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, feltevések 

megfogalmazása a történelmi személyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgatórugóira. Az emberi (történelmi) cselekvés és 

annak következménye közötti kapcsolat felismerésének gyakorlása 

konkrét példákon. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A reformkor főbb eseményeinek és kulcsszereplőinek (Széchenyi, Kossuth, Eötvös, Petőfi, 

Deák) ismerete, a különféle reformtörekvések céljainak megértése. 

Forradalom és szabadságharc 1884/49 - a legfontosabb események történetének azonosítása 

- a politikai és katonai sikerek/kudarcok okainak azonosítása, elemzése. 

A kiegyezés mint politikai kompromisszum (a dualizmus létrejötte) értelmezése, a 

legfontosabb események ismerete. 

Az I. világháború eseményei az Osztrák- Magyar Monarchia szemszögéből - a háború 

okainak azonosítása és következményeinek megértése.  

A Horthy-korszak jellegzetességeinek a feltárása - a Trianon utáni politikai és társadalmi 

változások megértése. 

Magyarország 2. világháborús szerepvállalása - az egyes események és mozgatórúgóik 

megértése. 

Magyarország a szovjet érdekszférában (1945-1989) - a koalíciós időszak, a Rákosi- és 

Kádár-korszak legfontosabb eseményeinek az ismerete, a diktatúrák mechanizmusának a 

megértése. 

1956 - az eseménysor ismerete és megértése. 

A rendszerváltás Magyarországon (1989/90) - a legfontosabb események azonosítása, az 

okok megértése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 reformkor, forradalom és szabadságharc, kiegyezés - dualizmus, Trianon, 

Horthy-korszak, nyilas, kommunista, Rákosi- korszak, Kádár- korszak, 

1956, rendszerváltás 

  

 Tematikai 

egység 

 A politika világa - a demokratikus politikai 

berendezkedés 

Órakeret 

A: 8 

 Előzetes tudás   

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A politikai alapfogalmak megértése, értelmezése a mai magyar politikai 

életre. Történelmi példákon keresztül a szélsőséges politikai irányok 

veszélyességének felismerése és beláttatása. 

A demokrácia működésének modellálása. 

Az Alaptörvény fontosabb részleteinek megismertetése. Jogok és 

kötelességek rendszerének átlátása. 

Az elemző, kritikai gondolkodás fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A gazdaság, a társadalom és a politika kapcsolatrendszerének felismerése - néhány alapvető 

összefüggés megértése. 

A politikai berendezkedések (demokrácia és a diktatúra) közötti különbségek azonosítása, 

működési jellegzetességeik felismerése, megértése. 

A rendszerváltás Magyarországon - a létező szocializmus válságtüneteinek azonosítása, a 

rendszerváltás fontosabb eseményeinek az ismerete és az okok azonosítása, megértése. 

A politizálás színterei - a nemzetközi, az országos és a helyi politika céljainak és 

szereplőinek azonosítása, az állampolgári/választópolgári szerepvállalás fontosságának a 

felismerése, az egyéni (politikai) döntések jelentőségének megértése. 



 

 

A politikai pártok ma Magyarországon - az egy és többpártrendszer közötti különbség 

megértése, a hazai többpártrendszer alapvető elemeinek ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 politika, demokrácia, diktatúra, párt, pártpolitika, politikai jog, alkotmány, 

jogállam, politikus, politizálás, egy-és többpártrendszer 

  

 Tematikai 

egység 

 Magyarország az Európai Unióban Órakeret  

A: 8 óra 

 Előzetes tudás  Európa és Magyarország történetéről az első és a második évben 

megszerzett ismeretek. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az EU létrejöttének megismerése. Magyarország és az EU 

kapcsolatrendszerének feltérképezése. 

Magyarország és a szomszéd államok kapcsolatának bemutatása, különös 

tekintettel az ott élő magyar kisebbségekre - a „kisebbségi kérdés” 

történelmi okainak az azonosítása és megértése. 

Az eltérő kultúrák/szokások tiszteletének erősítése. 

A politikai/gazdasági/társadalmi integráció szükségességének felismerése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Az Európai Unió történetének megismerése, az integráció történelmi okainak feltárása és 

megértése. 

Magyarország csatlakozása és politikai, gazdasági szerepvállalása az európai integrációban - 

a csatlakozás okai és jelentőségének felismerése. Az Európai Unió szervezetének 

megismerése. 

A szomszédos államok és az ott élő magyar kisebbségek kultúrája, helyzetének 

megismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Európai Unió, határon túli magyarság, emigráció, kisebbség, nemzetiség, 

etnikum, nemzetállam 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret  

A: 2 óra 

   A tanulók éves teljesítményét az órakeretben hagyományos 

írásbeli/szóbeli dolgozat/felelet alkalmazásával (is) mérhetjük. 

A cél elsősorban a tanulók éves folyamatos és sokrétű 

tevékenységének az értékelése, a fejlődésük mértékének a 

megállapítása, ezért célszerű az értékelés középpontjába a 

tanulói portfóliót (az abban elhelyezett termékeket) állítani, 

amelyben azonosíthatóvá válnak azok a tanulói tevékenységek 

(és azok eredményei), amelyek egyúttal a tanulók referenciáit is 

képezhetik (pl. szövegértéséről, a közösségben folytatott 

tevékenységének jellemzőiről, konfliktusokat megoldó 

képességeiről, a tartalmi elemek elsajátításának a mértékéről 

stb.).  

  

  

 Tematikai 

egység 

 Szabadon felhasználható órakeret Órakeret  

A: 4,5 

óra 

   A szabadon felhasználható órakeretben lehetőség van 

1. új, a programban nem tárgyalt tartalmi elem beemelésére, 

2. a rendelkezésre álló órakeretben projektmunka tervezésére, 

  



 

 

3. az órakeret hozzákapcsolására más tartalmi egységhez, 

4. nagyobb időtartamot átívelő projekt megtervezésre és 

lebonyolítására.  

  

 A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló ismerje Európa és Magyarország helyét, szerepét a modern 

kori történelemben, tudja értékelni az egyes korszakok meghatározó 

politikai/gazdasági szereplőinek tevékenységét. 

Ismerje az modern kori európai és magyar történelemhez legfontosabb 

csomópontjaihoz, eseményeihez kapcsolható különféle típusú 

dokumentumokat, legyen képes ezeknek az értelmezésre, a szerző néző- 

és álláspontjának a felismerésére. 

Ismerje a politika világának összetevőit, legyen képes aktív 

állampolgárként ebben eligazodni, döntéseket hozni. 

Ismerje fel Magyarország csatlakozásának történelmi szerepét az 

Európai Unióhoz. 

 

  



 

 

Természetismeret 
A és B variáció 

 

A természetismeret tantárgy fizikai, kémiai, biológiai és földrajzi ismereteket, valamint a 

természet-, környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat integrál. A tantárgy 

célkitűzései: 

- a mindennapi (természetes és mesterséges) környezetben való biztonságos eligazodás 

elősegítése, 

- környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítása, az egészséges életmód 

megalapozása. 

A tantárgy oktatása során, a mindennapi életben megfigyelhető példákon keresztül felkelti és 

fenntartja a tanulókban a valóság megismerésének igényét. 

A tantárgy a konkretizálásra és az általánosításra építve hozzájárul az elvonatkoztatás 

képességének megalapozásához. 

A tantárgy célja olyan pozitív attitűd kialakítása, amely nyitottá tesz környezetünk értékeire, 

azok tiszteletére és megvédésére ösztönöz. Cél a testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, 

megőrzésére való nevelés, az egészséges életvezetésre való felkészítés. 

E célok elérésére a tantárgy feladata az élettelen és az élő, illetve a társadalmi környezet 

jelenségeinek, folyamatainak többoldalú vizsgálata, a hétköznapi gyakorlat, a használhatóság, 

alkalmazhatóság, fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételével. 

A fogalmak bevezetését, a törvények megfogalmazását konkrét, a közvetlen környezetben 

előforduló jelenségek megfigyelésére alapozzuk. 

A fizikai jelenségekkel való ismerkedés során sajátítják el a tanulók a természettudományos 

vizsgálódás munkamódszereit: megfigyelés, kísérlet, modellalkotás, törvények 

megfogalmazása és ellenőrzése, matematikai leírás. Kiemelten szemléletfejlesztő a becslés, a 

kapott érték reális voltának megítélése. 

A kémiai ismeretek tanítása során a hétköznapi életben előforduló anyagok tulajdonságainak, 

reakcióinak megismertetésével tesszük képessé a tanulókat az anyagok szakszerű, 

balesetmentes, anyagtakarékos, környezetkímélő használatára. 

A biológiai tartalmú rész érzékelteti az élővilág sokszínűségét, hozzájárul a tanulók 

természethez való kötődésének kialakításához. Megérteti a biológiai szerveződési szinteket, 

bemutatja a Magyarországra jellemző életközösségeket, tudatosítja a hazai védett növény- és 

állatfajok értékét, értékeli erdeink, rétjeink, vizeink állapotát, biológiai, természetvédelmi 

jelentőségét. 

A kémiai, biológiai, környezet- és egészségvédelemmel foglalkozó fejezetek egymáshoz 

kapcsolódó ismeretanyaga képessé teszi a tanulót a közvetlen környezet káros anyagainak 

felismerésére, az ártalmak elkerülésére. Elősegítik a tanuló helyes higiénés szokásainak 

kialakulását, hozzásegítik a tanulót, hogy elkerülhesse a szenvedélybetegségeket. 

A földrajzi, valamint a természet-és környezetvédelmi témakörök megismertetik a tanulókkal 

az ember életteréül szolgáló Földet, a természet és a társadalom kölcsönhatásait. A tanulóknak 

látniuk kell, hogy az emberi tevékenység visszahat a természeti környezetre, és annak kedvező 

vagy kedvezőtlen változásait idézi elő. Ez tudatos környezeti magatartásra, az erőforrások 

ésszerű felhasználására ösztönöz. A tárgy oktatása során bemutatjuk a Föld globális problémáit, 

az egyéni magatartás befolyását az emberi életminőség alakulására. 

Első évfolyam 

Összes óraszám: A: 108 + 70 óra 

Heti óraszám: A: 3 óra/hét 

  



 

 

 Tematikai 

egység 

 A tanulók tudásának felmérése Órakeret 

2 óra 

  

 Tematikai 

egység 

 Hétköznapi fizika: mozgások Órakeret 

A: 10 

 Előzetes tudás   

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az út, idő, sebesség, tömeg és erő összefüggéseinek felismerése 

hétköznapi példákon. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A hosszúság és az idő mérése, egységei. 

Az út, az idő és a sebesség kapcsolata egyenletes mozgás esetén. Az átlagsebesség 

(menetrend). 

A gyorsulás fogalma kvalitatívan (autómárkák összehasonlítása). 

Az egyenletesen gyorsuló (lassuló) mozgás a közlekedésben; fékút, féktávolság, reakcióidő. 

A tehetetlenség megnyilvánulásai a gyakorlatban. 

Testek kölcsönhatása gyakorlati példákon. Az erő. Erőmérés. 

A tehetetlenség (tömeg), az erő és a gyorsulás kapcsolata kvalitatívan. A testek súlya. A 

súrlódás (tapadás) és a közegellenállás a közlekedésben. A súrlódási együttható fogalma. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Út, idő, sebesség, gyorsulás, tömeg, erő, súrlódás.  

  

 Tematikai 

egység 

 Anyagi halmazok Órakeret 

A: 10 

 Előzetes tudás  Halmazállapotok és változásaik. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A három halmazállapot tulajdonságainak összevetése és magyarázata a 

golyómodell és a vonzóerők alapján. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A halmazállapot-változások a mindennapokban (csapadékképződés, fagyás, olvadás). 

Szilárd, kristályos anyagok jellemzői (ionrács, fémrács, molekularács). 

Gázok jellemzői: térfogat, nyomás, hőmérséklet. A nyomás fogalma. A pascal egység. A 

légnyomás (nyomásmérő eszközök, nyomáskülönbségen alapuló eszközök). 

A sűrűség fogalma, egységei. A sűrűség, a tömeg, a térfogat kiszámítása. Anyagok 

sűrűségének összehasonlítása. Sűrűségtáblázat. 

A folyadék állapot jellemzői. Diffúzió. Folyadékok nyomása. Közlekedőedények. A külső 

nyomás terjedése folyadékokban (gépkocsik fékberendezése). Felhajtóerő, úszás és lebegés. 

Arkhimédész törvénye. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Térfogat, nyomás, hőmérséklet, sűrűség, párolgás, fagyás, forrás, 

lecsapódás, barométer, felhajtóerő. 

  



 

 

 Tematikai 

egység 

 Munka, energia, hő Órakeret 

A: 10 

 Előzetes tudás   

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A munka, az energia és a hő kapcsolatának megértése. Az 

energiaváltozások áttekintése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A mechanikai munka fogalma, gyakorlati példákon. A munka egysége. A teljesítmény és 

egysége (járművek teljesítményadatai). 

A mozgási és a helyzeti energia érzékeltetése (cölöpverő kalapács, lezúduló víz stb.) A 

mechanikai energiák megmaradásának érzékeltetése. (Az energia hasznosítása 

vízierőművekben, szélerőműben.) 

Hőmérséklet és mérése a hétköznapokban. 

Gyakorlati példák szilárd anyagok és folyadékok hőtágulására. (Bimetál-kapcsoló, 

felszínformálódás.) 

A hő terjedésének módozatai. Különböző anyagok hővezetésének összehasonlítása. 

A melegítéshez szükséges energia. A fajhő fogalma. (A víz nagy fajhőjének jelentősége a 

gyakorlatban.) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Munka, energia, energiamegmaradás, hővezetés, fajhő.  

  

 Tematikai 

egység 

 Az elektromos áram és hatásai Órakeret 

A: 10 

 Előzetes tudás  Áramkör, feszültség és áramerősség. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az elektromosság és a mágnesség mindennapi szerepének ismerete, a 

biztonsági szabályok betartása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Áramforrások jellemzői (elem, akkumulátor.) Áram, feszültség, ellenállás fogalmának 

érzékeltetése. Egységeik. Ohm törvénye. Hőhatáson alapuló háztartási eszközök (vasaló, 

elektromos fűtés). Balesetvédelem. 

A mágneses hatás felhasználása a gyakorlatban. (Teheremelő mágnes, elektromotorok.) Az 

elektromágneses indukció (mozgási, nyugalmi) bemutatása, felhasználása a gyakorlatban. 

(Dinamó, generátor, transzformátor). 

A hálózati váltakozó áram. Az elektromos energiaellátás rendszere. Energiatakarékosság. 

Az áram munkájának és teljesítményének érzékeltetése. (Háztartási eszközök teljesítménye. 

A kilowattóra: az elektromos munka egysége.) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Egyenáram, váltakozó áram, feszültség, áramerősség, mágnesség, 

teljesítmény. 

  



 

 

 Tematikai 

egység 

 Technika és fizika  

Órakeret 

A: 10 

 Előzetes tudás  Tükrök, tükrözés. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az optikai berendezések működésének megértése, a nem látható 

elektromágneses és radioaktív sugárzások hatásainak ismerte. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A fényvisszaverődés és a fénytörés jelensége. (A nagyító, a szem lencséje, a szemüveg, 

távcső, mikroszkóp, vetítő, tükrök a mindennapi életben.) A fehér fény színekre bontása és 

egyesítése. A testek színe. 

Rádióhullámok. (Rádiótelefon. Mikrohullámú sütő.) Infravörös, ultraibolya és 

röntgensugárzás a gyógyászatban és más területeken. 

Radioaktív sugárzások felhasználási területei és veszélyei. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Lencse, nagyítás, fókusztávolság, hullámhossz, ultraibolya és infravörös 

sugárzás, röntgensugárzás, radioaktív sugárzás.  

  

 Tematikai 

egység 

 A bolygók, a csillagok és a Föld Órakeret 

A: 12 

 Előzetes tudás  Időegységek. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A Földről mint bolygóról alkotott tudás elmélyítése, a Föld 

Naprendszerben elfoglalt helyének ismerete. A térkép értelmezése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A napsugárzás jellemzői. 

A Föld helye a Naprendszerben. 

A Föld forgása, keringése. A napi- és évi időszámítás. 

A belső és külső erők működése. A kőzetlemezek mozgása. Jellegzetes felszínformák.  

Vulkánok, földrengések. Vulkanikus és üledékes kőzetek. 

A tér képe: a térkép. Földgömb és vetületek. Térképi jelölések, tájolás, tematikus térképek. 

 Az víz körforgása a Földön. 

Óceánok, tengerek, folyók, tavak. A tengervíz. 

A légkör összetétele, szerkezete. Időjárás és éghajlat. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Csillag, bolygó, hold, forgás, keringés, kéreg, köpeny, vulkanizmus, 

kőzet. 

Térkép, tájolás, tematikus térkép, méretarány, hosszúsági és szélességi 

kör, koordináta. 

  

 Tematikai 

egység 

 Idegen és hazai tájakon Órakeret 

A: 10 

 Előzetes tudás  A távoli tájak jellemző élőlényei. 



 

 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A Föld övezetességének magyarázata, a klímaövek és az élővilág 

kölcsönös összefüggéseinek megértése. A távoli tájak és mindennapi 

életünk közti kapcsolat felismerése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A földrajzi szélesség, az óceántól való távolság és a domborzat szerepe az éghajlatok 

kialakulásában. 

A földrajzi övezetek általános jellemzői. 

Az esőerdők, sivatagok, lombhullató erdők, sztyeppék és tundrák élővilágának 

alkalmazkodása az éghajlathoz. 

Magyarország legfontosabb folyói, tavai. Magyarország éghajlati sajátosságai. 

Magyarország nagy tájainak jellemzése, legfontosabb települései, természeti értékei. Az 

élelmiszertermelés éghajlattól függő övezetessége. 

A környezet- és természetvédelem globális kérdései. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Zonalitás, éghajlati övezet, biom, környezet- és természetvédelem.  

  

 Tematikai 

egység 

 Időjárás Órakeret 

A: 10 

 Előzetes tudás  Az időjárás elemei. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A levegő és víz fizikai-kémiai változásainak összekapcsolása az időjárás 

jelenségeivel. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A levegő mozgásai. A csapadék keletkezése és térbeli eloszlása. A víz körforgása.  

Időjárás jelentés értelmezése. Felszíni és felszín alatti vizek. 

Az építő és romboló víz. A víz szerepe, vízgazdálkodás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Szél, csapadék, hó, hideg- és melegfront, folyók szakaszjellege, 

vízgazdálkodás, ivóvíz, tájegység. 

  

 Tematikai 

egység 

 Fenntarthatóság és gazdálkodás Órakeret 

A: 10 

 Előzetes tudás  Természetvédelem. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A természeti és társadalmi folyamatok néhány kapcsolatának feltárása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A világ megosztottsága, a demográfiai robbanás, az urbanizáció, a nyersanyag- és 

energiaválság mibenléte és hatásai. 

A fenntarthatóság fogalma, az ökológiai lábnyom. Megújuló és meg nem újuló 



 

 

energiaforrások. 

A társadalom, gazdaság, ökológia összefüggései. A természetvédelem célja, feladata. 

Legfontosabb természetvédelmi értékeink, nemzeti parkjaink. 

A talaj, a levegő, a vizek szerepe a bioszféra működésében; szennyezésének módjai. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Demográfia, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, környezeti kár.  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók tudásának felmérése Órakeret 

2 óra 

Szabadon felhasználható órakeret: A: 11 óra 

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam 

végén 

 A tanuló tudjon a tanult legfontosabb jelenségekre, a megismert 

törvényszerűségek megnyilvánulásaira hétköznapi példákat felsorolni (a 

mindennapi élet, a természeti környezet, a közlekedés, sport, háztartás, 

munkavégzés területéről). Tudjon eszközöket felsorolni, amelyek 

működésének hátterében e jelenségek, törvényszerűségek állnak. 

Fel tudja sorolni hétköznapi (háztartási) anyagaink baleset-, tűz-, egészség- 

és környezetvédelem szempontjából lényeges tulajdonságait. Tudja 

értelmezni a használati utasításokat. Ismerje az elektromos árammal 

kapcsolatos balesetvédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes a különböző tartalmú és fajtájú térképek önálló 

gyakorlati alkalmazására (útvonalterv, közlekedés megtervezése, megtett út 

kiszámítása, tematikus térképek alapján egy terület jellemzése). 

Látja az összefüggéseket a fizikai, kémiai és természetföldrajzi jelenségek 

között, látja a fenntartható emberi gazdálkodás természeti feltételeit.  

Második évfolyam 

Összes óraszám: A: 54 óra 

Heti óraszám: A: 2 óra/hét 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók tudásának felmérése Órakeret 

2 óra 

  

 Tematikai 

egység 

 Szervetlen kémia a háztartásokban Órakeret 

A: 10 

 Előzetes tudás  Vegyület, elem, atom fogalma. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A kémiai reakciók és a fizikai változások megkülönböztetése, 

csoportosításuk és hétköznapi fölhasználásaik magyarázata. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Fizikai és kémiai változások. 

Elemek, keverékek és vegyületek környezetünkben: fémek (vas, alumínium, réz, ezüst, 

arany), nemfémes elemek (szén, oxigén, hidrogén, nitrogén, klór), vegyületek (szén-dioxid, 



 

 

szén-monoxid, víz, ammónia, sósav, kénsav, salétromsav). 

Keverékek. Oldatok, oldatkészítés. 

Egyszerű kémiai reakciók (pl. egyesülés, bomlás), savak, bázisok kimutatása a 

háztartásban). 

Lassú és gyors égés. Tűzoltás. 

Lúgos kémhatású anyagok (szóda, szódabikarbóna stb.). 

Savas kémhatású anyagok (ecetsav, sósav stb.). Vízlágyító-szerek (trisó, szóda stb.). 

Műtrágyák. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Elem, vegyület, fém, nemfém, oldat, egyesülés, bomlás, sav. Bázis, 

oxidáció.  

  

 Tematikai 

egység 

 Szerves vegyületek a mindennapokban Órakeret 

A: 10 

 Előzetes tudás  Energia, oxidáció, savak és bázisok. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Kapcsolja a hétköznapokban használt szerves anyagokat felépítésükhöz, 

eredetükhöz. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Energiaforrásaink: A szén-, kőolaj- és gáztüzelés. 

Tápanyagok: Alkoholok. A metil- és az etil-alkohol élettani hatása. (Az erjedés folyamata. 

Az alkohol lebomlása az emberi szervezetben.) Étkezési savaink: ecetsav, citromsav, 

aszkorbinsav. 

Zsírok, olajok, mosószerek, szappanok: habok képződése, tisztító hatás.  

Szénhidrátok (szőlőcukor, répacukor, keményítő). A fotoszintézis. Fehérjék, 

tulajdonságaik. (Tojásfehérje vizsgálata.) 

Vitaminok, nyomelemek szerepe; oldhatóságuk. 

Élelmiszeradalékok. Tartósítószerek, tartósítási eljárások (szalicilsav, nátrium-benzoát, 

színezékek, állományjavítók stb.). 

Műanyagok: Ismertebb műanyagok, tulajdonságaik (polietilén, PVC, teflon, gumi). 

Műanyagok égetésének veszélyei, az újrahasznosítás lehetőségei. Természetes és 

mesterséges eredetű textíliaszálak felismerése. Kezelési utasítások értelmezése. 

Növényvédőszerek, műtrágyák: Rovarirtó- és gombaölő szerek. Környezet- és 

egészségkárosító hatásaik. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Szénhidrogén, olaj, zsír, alkohol, szénhidrát, fehérje, vitamin, műanyag.  

  

 Tematikai 

egység 

 Az élővilág változatossága Órakeret 

A: 10 

 Előzetes tudás   

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az élővilág sokféleségében a közös vonások és a környezethez 

alkalmazkodás változatos módjainak felismerése. 

Az élőlények életműködéseinek kapcsolatba hozása az ember 

egészségével és környezeti igényeivel. 



 

 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A baktériumok változatos életmódja (élősködők, lebontók, szimbiózisban élők). 

A növényi test szerveződése (egysejtű, többsejtű, hajtásos, virágtalan, virágos, gyökér, szár, 

levél, virág, termés, mag). 

A növények tápanyagai, a tápanyagok felvétele. A fotoszintézis jelentősége. 

A gombák felépítése és szerepe (penészek, ehető és mérgező fajok, antibiotikumok). 

Az állati sejt, az állatok táplálkozása, különféle táplálkozási módok, növényevő, ragadozó 

életmód, a táplálkozás és emésztés fejlődése. 

Az állati és növényi szervezet alkalmazkodása a környezethez (szárazföldi életmód, 

rovarbeporzás). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Baktérium, vírus, gomba, növény, fotoszintézis, antibiotikum, 

alkalmazkodás.  

  

 Tematikai 

egység 

 Az ember anyagcseréje Órakeret 

A: 10 

 Előzetes tudás  Táplálkozás, légzés, kiválasztás, emésztés. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az emberi anyagcsere-folyamatok kapcsolatainak felismerése, az egyes 

szervrendszerek egészséges működéseinek feltételei. 

A szaporodás és egyedfejlődés kezdeti szakasznak kapcsolata. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A bőr, a csontozat, az izomzat, a légzés és a vérkeringés szervei, az emésztő és kiválasztó 

szervek, a nemi szervek, az idegrendszer, az érzékszervek felépítése, szerepük; 

károsodásuknak életmódtól és környezeti ártalmaktól függő okai. 

Az egészséges táplálkozás jellemzői. 

Az alkohol és a drogok hatása az emberi szervezetre. Függőség. A légzőszervrendszer 

egészsége. 

A dohányzás hatásai az egyén és a közösség egészségére (passzív dohányzás).  

A szív és az erek feladata, a szívműködés zavarai, felismerésük, kezelésük. 

A vér összetétele, vérkép. 

A nemi működések, a családtervezés. Nemi úton terjedő betegségek.  

A magzat élete és védelme. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Anyagcsere, táplálék, tápanyag, emésztés, felszívás, artéria, véna, 

vérplazma, vérsejt, infarktus, ivarsejt, ivarszerv, fogamzás, családtervezés, 

beágyazódás, magzat.  

  

 Tematikai 

egység 

 Az ember szervezete Órakeret 

A: 9 

 Előzetes tudás  Érzékelés, higiéné, fertőzések megelőzése. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A szervezet önazonosságát megőrző rendszerek ismerete, kapcsolatuk 

egymással és a tanulási folyamatokkal. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 



 

 

 A szabályozó működések feladata: a hormonok szerepe (inzulin és nemi hormonok). 

Cukorbetegség kialakulása és kezelése. 

Az idegsejtek sajátosságai. 

Az érzékelés (látás, hallás, egyensúlyérzés) szervei, egészségvédelmük. Reflexek szerepe 

(térdreflex, pupillareflex). 

Feltétlen és feltételes reflexek kialakulása. Öröklött és tanult viselkedések. 

Az immunrendszer szerepe az egészség fennmaradásában. Gyulladások, aktív és passzív 

immunitás. 

Vérátömlesztés, sebkezelés. 

Fertőzés, járvány kialakulása, a védekezés lehetőségei. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Szabályozás, hormon, idegrendszer, inger, reflex, pupilla, 

szivárványhártya, tanult és öröklött viselkedés, immunitás, védőoltás, 

vércsoport, fertőzés, járvány. 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret 

2 óra 

Szabadon felhasználható órakeret: A: 5 óra 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló tudjon a tanult legfontosabb jelenségekre, a megismert 

törvényszerűségek megnyilvánulásaira hétköznapi példákat felsorolni (a 

mindennapi élet, a természeti környezet, a közlekedés, sport, háztartás, 

munkavégzés területéről). Tudjon eszközöket felsorolni, amelyek 

működésének hátterében e jelenségek, törvényszerűségek állnak. 

Tudjon példát mondani a legfontosabb háztartási vegyszertípusokra 

(mosószer, oldószer, vízlágyító stb.), valamint legfontosabb 

tápanyagainkra. 

Ismerje a környezetszennyezés (légszennyezés, ózonkárosítás, 

üvegházhatás fokozódása, élővizeink és a talajvíz szennyezése, a 

szennyező anyagok táplálékláncba való bekerülése) legfontosabb okait, 

következményeit és a megelőzés lehetőségeit. 

Ismerje az emberi szervek felépítését, működését. Ismerje a táplálékok 

összetételét: fehérje, zsír, szénhidráttartalmát; meg tudja nevezni a 

legfontosabb vitaminokat és nyomelemeket. Lássa az emberi anyagcsere 

fő útjait, szabályozásának módjait. Ismerje a fertőzések terjedésének és a 

védekezésnek módozatait. Ismerje a betegségmegelőzés és a korai 

felismerés lehetőségeit (szűrővizsgálatok, védőoltások). 

Legyenek elemi betegellátási ismeretei (lázcsillapítás; gyógyszerszedés 

szabályai, sebellátás, stb.) 

Ismerje az alkoholok, drogok, a dohányzás egészségkárosító hatását, a 

nemi úton terjedő betegségek elleni védekezés lehetőségét. 

 

  



 

 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok 
A variáció 

  

Az alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok a sikeres munkavállaló számára 

nélkülözhetetlen szociális kompetenciák fejlesztését, valamint a munkakereséssel és 

munkavállalással kapcsolatos ismeretek elsajátítását biztosítják. 

A program célja az, hogy bemutassa a tanulók számára egyes szakmaterületeken dolgozók 

tevékenységét, a szakmai pályafutásban rejlő lehetőségeket, a munkakörök sajátosságait annak 

érdekében, hogy a tanulókat támogassa a választható szakmák kiválasztásában. Cél az is, hogy 

a tanulók képessé váljanak egyéni életpályájuk (és az ehhez kapcsolható szakmakiválasztás) 

reális megtervezésére és eldöntésére. Képesek legyenek mérlegelni azt, hogy alkalmasak-e a 

kiválasztott szakmaterületek szakmai anyagának az elsajátítására, és később a választott 

területen történő munkavégzésre. 

További célja a programnak, hogy elősegíti és felkészíti a tanulókat az önálló álláskeresésre 

oly módon, hogy biztosítja az ehhez szükséges technikákat, szükséges viselkedési formákat, és 

hozzájuttatja őket mindazokhoz a tudáselemekhez, amelyek nélkülözhetetlenek az 

adminisztratív teendők megtanulásához. 

A programban helyet kapott azok a munkával kapcsolatos jogok és kötelességek ismertetése 

is, amelyek bevezetik a tanulókat a munka világa törvényekkel körülírt, munkáltatókra és 

munkavállalókra érvényes szabályozás-rendszerébe. 

Fejlesztési követelmények: 

- A tanuló legyen képes elsajátítani azokat a tanulási technikákat és módszereket, amelyek 

segítségével eredményessé és hatékonnyá tudja tenni a szakmai jellegű tananyagok 

elsajátítását. 

- A tanuló legyen képes szóban és írásban információt kérni és adni, okiratokat igényelni, 

munkakereséssel és munkavégzéssel kapcsolatos alkalmakra megfelelően felkészülni. 

- A tanuló szerezzen a hétköznapi élet területén hasznosítható ismereteket, legyen motivált 

a folyamatos, önálló iskolai és egyéni tanulásra. 

- Legyen képes ügyei intézésére, gyakorolja az igényes, helyzethez illő szóhasználatot, a 

mondat és szövegalkotást, értelmezze helyesen a szakmai és közéleti szövegeket, 

igazodjon el a környező világban. 

- Fejlődjön önismerete, ismerje meg saját képességeit, alakuljon ki pozitív jövőképe saját 

sorsát, érvényesülési lehetőségeit illetően. Ismerje meg a választott munkahelyen várható 

munkakarriert, a munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés és viselkedés 

legfontosabb szabályait. 

- A tanuló ismerje meg az álláskeresés technikáit, legyen tisztában a munkaviszony 

létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal. 

Első évfolyam 

Éves óraszám: 36 óra/év (A-B variáció) 

Heti óraszám: 1 óra/hét (A-B variáció)  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók Előzetes tudásának a mérése, 

(munkatapasztalataik azonosítása) 

Órakeret  

A: 2 óra  

  



 

 

 Tematikai 

egység 

 A tanulás tanulása Órakeret  

A: 12 

óra  

 Előzetes tudás  A tanulók tanulással kapcsolatos sikereinek és kudarcainak azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A tanulóhoz kapcsolható tanulási stílusjegyek azonosítása és tudatosítása. 

A tanulók egyéni tanulási stratégiáinak a kialakítása. 

A tanulás iránti motiváció folyamatos fenntartásának támogatása. A 

tanulás tudatosításának erősítése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tanulással kapcsolatos szokásrend kialakítása szükségességének a felismertetése. 

A tanulásról alkotott pozitív és negatív elképzelések azonosítása és okainak összegyűjtése, 

megértetése. 

A tanulási folyamat tervezése és szervezése fontosságának a felismertetése - napi 

időbeosztás készítése -, az időgazdálkodás fontosságának tudatosítása, saját tapasztalatokon 

alapuló időmérlegek készítése és elemzése. 

A tananyag elsajátítását támogató vázlat- és jegyzetkészítés fontosságának a felismertetése - 

módszertanának a megismertetése és gyakorlása. 

Az aktív tanulói tanórai szerepvállalás fontosságának megértetése, a jegyzetelési technikák 

elsajátíttatása és gyakoroltatása - érdemes a feladatokat részfeladatokra bontani (tanulási 

források keresésének gyakoroltatása). 

A tananyag felidézését, a visszaemlékezést támogató módszerek (mnemotechnikák) 

megismertetése és gyakoroltatása. 

Az önellenőrzés (önreflexió) fontosságának a felismertetése és gyakoroltatása. 

A tanulással kapcsolatos sikerek és kudarcok okainak feltárása és értelmezése (önismeret: a 

tanulónak önmagáról mint tanulóról alkotott elképzeléseknek a feltárása). 

A pozitív motiváció szerepének feltárása és elfogadtatása. 

A tanulás és a sikeres pályafutás összefüggéseinek a feltárása és az okok megértetése. 

Az egyéni felelősség szerepének tudatosítása a tanulásban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Tanulási technikák, önismeret, önreflexió.  

  

 Tematikai 

egység 

 Munkaerő-piaci alapismeretek Órakeret  

A: 8 óra  

 Előzetes tudás  A tanulók információs közegben és gyakorlatban szerzett tudáselemeinek 

az azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A munka, a társadalom és a gazdaság kapcsolatában jelenlévő 

összefüggések azonosítása és az okok megértetése. 

A legális munkavégzés, az adófizetés és a társadalmi jólét 

összefüggéseinek a feltárása és az okok megértetése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A munkaerőpiac fogalmának és működési mechanizmusának a megismerése. 

A munkaerőpiac szereplőinek azonosítása, és a közöttük lévő kapcsolatrendszer megértése. 

A különféle típusú vállalkozási formák megismerése, a közöttük lévő hasonlóságok és 

különbségek okainak azonosítása és megértése 

A legális munkaviszony, és az ahhoz kapcsolód munkaszerződés fontosságának a 



 

 

felismerése 

A „feketefoglalkoztatás” egyénre és társadalomra érvényes negatív következményeinek a 

megismerése. 

A társadalombiztosítás és a nyugdíjpénztár szerepének, funkciójának a megismerése és 

megértése. 

A különféle típusú munkanélküliség természetének a megismerése és megértése. A 

munkanélküliség kezelésére szolgáló állami eszközök (állami szerepvállalás - 

szociálpolitika) megismerése és a munkahelykereséssel összefüggő egyéni felelősség 

felismerése. 

A munkahelyre, a munkahelyi kollektívába történő beilleszkedés, a munkahelyi 

együttműködés szabályainak a megismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Munkaerőpiac, vállalkozás - vállalkozó, fehér-, fekete- és szürkegazdaság, 

társadalombiztosítás - szociálpolitika, munkanélküliség - munkahely.  

  

 Tematikai 

egység 

 Álláskeresési technikák Órakeret  

A: 6 óra 

 Előzetes tudás  A tanulók információs közegben és gyakorlatban szerzett tudáselemeinek 

az azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az álláskeresési technikák megismerése és alkalmazása. 

A munkavállalással kapcsolatos dokumentumok beszerzésének és 

kezelésének megismerése. 

Az információkeresés és -szerzés módjainak megismerése, hiányzó 

információk azonosíása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A legális munkavállalás útjainak, lehetőségeinek megismertetése és azok működéseinek 

megértése. 

Az álláskereséssel összefüggő technikák és módszerek fontosságának felismerése és 

gyakorlása. 

Saját kompetenciák azonosításának és értékelésének gyakorlása, valamint a munkahely 

megszerzéséhez szükséges kompetenciák azonosítása. A megfeleltetés fontosságának a 

felismerése, az összehasonlítás gyakorlása. 

Álláskeresési technikák elsajátítása, fontosságának a felismerése és azok elsajátítása. 

Formális és informális hirdetések értelmezése, és ezek gyakorlása. 

A jelentkezés elemeinek az elsajátítása, és az egyes „műfajok” elkészítésének gyakorlása 

(szóbeli, írásbeli jelentkezés, telefonálás, önéletrajz készítése, kísérőlevél. 

A felkészülés fontosságának a felismerése a személyes találkozóra - a lehetséges szituációk 

gyakorlása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Álláshirdetés - álláskeresés, álláskeresési technikák, állásinterjú. 

  

 Tematikai 

egység/ 

 Szabadon felhasználható időkeret Órakeret 

A: 4 óra 

 Javaslat  A. A programban nem szereplő (pl. helyi igényeket kielégítő) témák 

beemelése  

B. A program témáinak - szükség szerinti - kiegészítése az órakeret terhére 

  



 

 

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret  

A: 2 óra  

   A tanulók éves tevékenységének mérése - cél a fejlődés mértékének 

megállapítása (témák: szövegértés, alapvető matematika műveletek, 

élőszavas kommunikáció, tanulási készségek-képességek).  

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló felismeri a környezetében kínálkozó tanulási lehetőségeket, 

ezeket kiaknázza. 

Tudatosítja önmagában azt, hogy a munkaerő-piaci változásokkal 

összefüggésben folyamatos szakmai önfejlesztésre van szüksége, és ehhez 

igyekszik életmódjában, életvitelében szükséges változtatásokkal 

alkalmazkodni. 

A tanuló felismeri személyét érintően is az egész életen át tartó tanulás 

nélkülözhetetlen voltát, és ehhez e tanulási célok elérése, az útjában álló 

akadályok elhárítására kreatív megoldásokat keres és talál. 

Második évfolyam 

A program második szakasza a tanulót felkészíti és megerősíti az önálló álláskereséshez 

szükséges technikákban és módszerekben, valamint a mindennapi élettel és munkavállalással 

szükséges viselkedési formák, technikák, adminisztratív teendők megtanulásához. 

A tanuló megismeri a munkával kapcsolatos jogokat és kötelességeket, a munka világa 

törvényi szabályozását. 

Fejlesztési követelmények: 

- A programmodul elvégzése után a tanuló legyen tisztában a munkába lépés és a 

munkavállalás feltételeivel, a munkavállaló jogaival. 

- Képes legyen alkalmazni a különböző álláskeresési technikákat. 

- Ismerje meg azokat a feltételeket és körülményeket, amelyek segítségével tájékozódhat 

arról, hogy létezik a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

törvény, és ismerje fel a munkaerő-piaci szervezet által nyújtott segítség fontosságát. 

- Tudja, hogy a munkaügyi kirendeltségen való jelentkezéskor mit kell magával vinnie, 

mire lesz szükség (személyi igazolvány, TAJ-szám, adóazonosító jel, iskolai végzettséget 

igazoló bizonyítvány). 

 

Összes óraszám: A: 35 óra 

Heti óraszám: A: 1 óra/hét 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók Előzetes tudásának a mérése, 

(munkatapasztalataik azonosítása) 

Órakeret  

A: 2 óra  

   A tanulók szakmatanuláshoz és munkavégzéshez szükséges 

kompetenciáinak a felmérése (témák: szövegértés, alapvető matematika 

műveletek, élőszavas kommunikáció, tanulási készségek-képességek) az 

első év eredményeinek a felhasználásával.  

  

 Tematikai 

egység 

 Tanulás tanulása: az ügyintézés Órakeret  

A: 12 

óra  

 Előzetes tudás  Az első évben megszerzett tudáselemek és kompetenciák. 



 

 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A munkavállaláshoz szükséges alapvető állampolgári és a 

munkavállalással összefüggő dokumentumok fontosságának felismerése, 

és előállításának/beszerzésének gyakorlása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A magán- és hivatalos levél írásának formai és tartalmi követelményeinek az azonosítása és 

gyakorlása (kísérőlevél, ajánlólevél). 

Az önéletrajz-írás, illetve az egyéni képzettséget/végzettséget/kompetenciákat regisztráló 

űrlapok tartalmi elemeinek az azonosítása és kitöltésének gyakorlása. 

A hivatalos ügyintézés formai és tartalmi követelményeinek azonosítása, és a 

nyomtatványok kitöltésének gyakorlása: 

- útlevéligénylés, 

- erkölcsi bizonyítvány igénylése, 

- tennivalók elveszett személyi iratok esetén, 

- lakcímbejelentés, 

- e. kérdőív kitöltése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Önéletrajz, bürokrácia, nyomtatvány. 

  

 Tematikai 

egység 

 Munkáltatók, munkavállalók, munkahelyek Órakeret 

A: 8 

 Előzetes tudás  Az első évben megszerzett tudáselemek és kompetenciák. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A munkahelynek mint működő szervezetnek a megismerése, és a 

munkahelyhez kapcsolód szerepek azonosítása és megértése. 

A munkahelyi hierarchiában elfoglalt hely(zet) azonosítása, a 

munkafeladatok (munkaköri leírás) megismerése és megértése. A 

munkáltatót és a munkavállalót megillető jogok és kötelezettségek 

fontosságának felismerése. 

A munkavállalást és a munkavállaló tanulmányait szabályozó törvények 

megismerése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A munkakörülmények fontosságának a felismerése, a beilleszkedési stratégiák 

megismerése. A munkabér (minimálbér), járulékos juttatások, a béreket terhelő levonások 

azonosítása és megértése. 

A munkaidővel és a túlmunkával kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói jogosítványok 

megismerése és megértése. 

A munkából történő kiválás különféle típusainak azonosítása (betegállomány, szabadság, 

pihenőidő, fizetett szabadság, fizetés nélküli szabadság, tanulmányi szabadság) és a bérekre 

gyakorolt hatások megértése (pl. táppénz). 

A munkahelyi együttműködés szabályainak az azonosítása és gyakorlásuk. 

Munka törvénykönyve, szakképzési törvény, felnőttképzési törvény, köznevelési törvény. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Munkabér-minimálbér, munkaidő, vonatkozó törvények.  

  

 Tematikai 

egység 

 Egészséges életmód, életvitel Órakeret  

A: 7 óra  



 

 

 Előzetes tudás  Az első évben megszerzett tudáselemek és kompetenciák. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Annak felismerése, hogy az egészséges életmód alapvetően segíti a 

munkavállalást, a sikeres életpálya-építését. 

Az életmód egészséget veszélyeztető elemeinek, a káros szokásoknak a 

felismerése. 

A drogok fogyasztásából adódó veszélyek, és azok egészségkárosító 

hatásának, a szenvedélybetegségek megelőzési lehetőségeinek 

megismerése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Az egészség fogalmának megismerése. 

Az egészség mint olyan érték felismerése, amelynek a birtoklása jelentős mértékben 

elősegítheti munkaerő-piaci, munkavállalói karrierjének sikerességét! 

A munka - pihenés - szórakozás kiegyensúlyozott eloszlása fontosságának felismerése 

egyéni életében. 

A környezeti ártalmak káros hatásának megértése az egészségre. 

Pontos kép kialakítása arról, hogy a szenvedélybetegségek (alkoholfogyasztás, dohányzás, 

drogok, gyógyszerfogyasztás) jelentős mértékben csökkentik esélyeit a munkaerő-piaci 

szerepvállalásra. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Egészség-tudatosság, környezeti ártalom, szenvedélybetegség. 

  

 Tematikai 

egység 

 Szabadon felhasználható időkeret  A: 4 óra 

 Javaslat  A) A programban nem szereplő (pl. helyi igényeket kielégítő) témák 

beemelése 

B) A program témáinak - szükség szerinti - kiegészítése az órakeret 

terhére 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret  

A: 2 óra  

   A tanulók éves tevékenységének mérése - cél a fejlődés mértékének 

megállapítása (témák: szövegértés, alapvető matematika műveletek, 

élőszavas kommunikáció, tanulási és a munkavállaláshoz szükséges 

készségek-képességek). 

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló felismeri a környezetében kínálkozó tanulási és munkavállalási 

lehetőségeket, ezeket kiaknázza. Tudatosítja önmagában azt, hogy a 

munkaerő-piaci változásokkal összefüggésben folyamatos szakmai 

önfejlesztésre van szüksége, és ehhez igyekszik életmódjában, életvitelében 

szükséges változtatásokkal alkalmazkodni. 

A tanuló felismeri személyét érintően is az egész életen át tartó tanulás 

nélkülözhetetlen voltát, és ehhez, a tanulási célok elérése útjában álló 

akadályok elhárítására, kreatív megoldásokat keres és talál. 

Felismeri az álláskeresési technikák elsajátíttatásának fontosságát és 

lehetőség szerint alkalmazza ezeket. 

 

  



 

 

Osztályközösség-építés 
A variáció 

 

 

A Szakképzési Hídprogram közismereti program számára készített Osztályközösség-építő 

címet viselő program célja az, hogy segítsen az iskoláknak (és a pedagógusoknak) abban, hogy 

elősegítsék és felgyorsítsák a HÍD évfolyam(ok)ra beiratkozott, számos iskolából érkező, sok 

esetben alulszocializált, motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő tanulók 

(osztály)közösségének kialakulását az iskolai előrehaladás és a tanulás sikeressége érdekében. 

A tananyag elvégzése lehetővé teszi, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális (az 

adminisztráció szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése helyett magukról a 

tanulókról és a tanulóktól kaphassanak komplexebb információkat, amelyek elősegíthetik az 

idő előtti iskolaelhagyás, a tanulási kudarcok magas arányának a csökkenését. 

A cél alapvetően az, hogy az osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget alkossanak, mert 

ennek a kialakulása/kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók iskolával 

és tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak. Az órákon a legfontosabb cél 

a tanulók minél nagyobb arányú bevonása az osztály munkájába, és ezen belül a tanulói 

aktivitás erősítése, amely az egyik legfontosabb eszköz lehet a tanulási kudarcok leküzdésében. 

Első évfolyam 

Az első évfolyamon a programban a fejlesztés hangsúlyai a tanulással és az iskolával, 

családdal kapcsolatos motivációs bázis erősítésére, az iskolai és osztályközösségben történő 

beilleszkedés segítésére, a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésére (írás, 

olvasás, számolás, szövegértés) irányulnak. 

Összes óraszám: A, B: 36 óra (36 hét) 

Heti óraszám: A, B: 1óra/hét 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése A: 2 óra 

   A tanulók előzetes tudásának a feltárása, korábbi tanulmányaik során 

szerzett tanulással kapcsolatos kompetenciáik azonosítása. 

  

 Tematikai 

egység 

 Ismerkedés az új tanulási környezettel Órakeret  

A: 8 óra  

 Előzetes tudás  A tanulók előzetes iskolai pályafutásának feltérképezése, a korábbi 

tanulói kudarcok és sikerek okainak azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Bemutatkozás az új osztályközösségben. 

Ismerkedés a közismereti és szakmai program tartalmi elemeivel. 

Önismeret (ki vagyok én - kik vagyunk, hova tartozunk?). 

Az „énismeret” forrásainak és az „énképet” alakító tényezők szerepének 

erősítése.  

 

A tanulóknál az önismeret fejlesztése (legyen tisztában a saját értékeivel). 

Az iskola szerepe és fontossága a tanuló életében. 

A sikeres tanulói előrehaladás záloga a tanuló eredményessége és 

hatékonysága az iskolában. 

A tanulói teljesítmény javításának lehetőségei. 



 

 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tanulók kommunikációs kompetenciájának a fejlesztése, erősítése. 

A tanuló képessé válása saját magát reális énkép birtokában bemutatni. Törekvés az 

osztályközösségbe történő harmonikus beilleszkedésre. 

Az új tanulási környezet elfogadása. Motiváltság az új tanulási környezet mellett. Pozitív 

énkép kialakítása és fenntartása. 

Az iskola társadalmi és kulturális szerepe fontosságának felismerése. 

Annak felismerése, hogy az iskolai végzettsége(k) nélkül nehéz lesz az előrehaladás az 

életben. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Egyén, közösség, társadalom, iskola, tanulási technika, kooperáció, 

énkép, motiváció.  

  

 Tematikai 

egység 

 Tanulás tanulása (tanulásmódszertan, kudarc- és 

stresszkezelés) 

Időfelhasználás/tervezés (időmérleg-készítés) 

Órakeret  

A: 6 óra  

 Előzetes tudás  A tanulók előzetes iskolai pályafutásának feltérképezése, a korábbi 

tanulói kudarcok és sikerek okainak azonosítása, korában alkalmazott 

tanulási technikáinak, módszereinek azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az egész életen át tartó tanulás eszméjének megismerése, gyakorlatának 

elfogadása. 

A tanulás olyan folyamatként való elfogadása, amely fejlődési 

lehetőségeket kínál; a tanulás fontosságának felismerése. 

Aktív részvétel a tanulási folyamatok tervezésében és szervezésében. 

A tanulást segítő tervhálózat tervezése és (a tanuló tanulását támogató 

időmérleg elkészítése) megvalósítása. 

Az otthoni tanulást elősegítő eszközök kijelölése, azoknak az elérhetősége 

és alkalmazása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Az új tanulási környezethez kapcsolódó tanulás technikai elemeinek megismerése. 

A tanulási - tanítási folyamatban aktív és konstruktív szerep betöltése. 

A saját tanulási „menetrend” felismerése és koordinálása . 

A tanulási folyamatban elért eredmények „(ön)értékelése” /reflektivitás/. 

A tanulás során szerzett sikerek és kudarcok reális mérlegelése. A gyenge eredmények 

korrigálása, és törekvés a jobb eredmények elérésére. 

A tanuláshoz való motiváció erősítése. 

A tanulási célok eléréséhez szükséges források közötti „navigáció”, illetve a felhasznált 

források értékelése, elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 LLL - paradigma, tanulásmódszertan, tanulási technika. 

  

 Tematikai 

egység 

 Én és a család Órakeret  

A: 6 óra  

 Előzetes tudás  A tanulók a témával kapcsolatos előzetes tapasztalatainak a feltárása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

 A tanuló legyen tisztában a család fogalmával, annak szerepével, 

feladataival, felelősségeivel. 

Legyen elképzelése a különféle családmodellekről. Ismerje fel a családi 

hagyományok fontosságát. Aktív résztvevőként alakítsa a családi 

ünnepeket. 



 

 

fejlesztési 

feladatok 

Ismerje fel a történelemi / családi példaképek szerepének fontosságát és 

hatását a közösség életére. 

Legyen tudatában a generációk közötti kultúra /szokások megismerése 

fontosságának. 

Ismerje fel a tanulói közösségek kapcsolati hálózatainak fontosságát. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A családi hagyományok (családi legendárium) szerepének erősítése. A családi ünnepek 

„koreográfiáinak” ismerete, fejlesztése, tervezése. A „generációs különbségek”-ből adódó 

konfliktusok kezelése. 

A személyes ismeretségi kör (barát, osztálytárs, munkatárs) erősítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Család, közösség, hagyomány.  

  

 Tematikai 

egység 

 Barátok és osztálytársak: 

az érzelmek világa 

Órakeret  

A: 8 óra  

 Előzetes tudás  A tanulók a témával kapcsolatos előzetes tapasztalatainak a feltárása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Verbális és nem verbális kommunikáció fontossága a 

beszédhelyzetekben. 

A tolerancia fontossága a közösségekben. Konfliktuskezelési technikák 

elsajátításának fontossága. Az érzelmi kitörések, az indulatok kezelése. 

Harmóniára való törekvés felismerése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tanuló legyen tisztában a metakommunikáció fontosságával a közösségi kapcsolatokban. 

Törekedjen a másokkal történő pozitív és eredményes interakció megteremtése.  

A tanuló tudja kezelni az agresszió jelenlétét, ismerje fel azokban az ok-okozati 

összefüggéseket. 

A tanuló rendelkezzen reális önismerettel. 

Alakítsa ki az életében, és fogalmazza meg az önfejlődéséhez kapcsolódó igényeit.  

A tanuló fogadja el a változásokat. Nézzen szembe a hibáival, és legyen önkritikája.  

Kódolja, és értelmezi az emocionális változásokat, a saját életére tekintve ki tudja fejezni az 

általuk keltett érzelmeket érzéseket. 

Ismerje fel, hogy mikor van szüksége szakmai segítségre, és kihez fordulhat ilyen esetekben 

segítségért. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Érzelmek, verbális és nem verbális kommunikáció, türelem, tolerancia, 

egymásra odafigyelés, elfogadás, őszinteség. 

  

 Tematikai 

egység 

 Szabadon felhasználható órakeret Órakeret  

A: 4 óra  

 Javaslat:  A szabadon felhasználható órakeretben lehetőség van 

- új, a programban nem tárgyalt tartalmi elem beemelésére, 

- a rendelkezésre álló órakeretben projektmunka tervezésére, 

- az órakeretet lehetséges hozzákapcsolni más tartalmi egységhez 

- nagyobb időtartamot átívelő projekt megtervezésre és lebonyolítására.  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret  

A: 2 óra  



 

 

   A tanulók éves teljesítményét az órakeretben hagyományos 

írásbeli/szóbeli dolgozat/felelet alkalmazásával (is) mérhetjük. A cél 

elsősorban a tanulók éves folyamatos és sokrétű tevékenységének az 

értékelése, a fejlődésük mértékének a megállapítása, ezért célszerű az 

értékelés középpontjába a tanulói portfóliót (az abban elhelyezett 

termékeket) állítani, amelyben azonosíthatóvá válnak azok a tanulói 

tevékenységek (és azok eredményei), amelyek egyúttal a tanulók 

referenciáit is képezhetik (pl. szövegértéséről, a közösségben folytatott 

tevékenységének jellemzőiről, konfliktusokat megoldó képességeiről, a 

tartalmi elemek elsajátításának a mértékéről stb.).  

  

 A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanulók harmonikus beilleszkedése az iskola- és az osztályközösségbe. 

Aktív részvétel az osztályközösséget érintő programokban és 

feladatokban. 

Aktív részvétel a személyes fejlesztésre irányuló köz- és szakismereti 

programokban. 

A különféle típusú közösségek és az egyén kapcsolata fontosságának a 

tudatosodása 

Második évfolyam 

Az Osztályközösség-építő program célja a SZAKKÉPZÉSI HÍD program második 

évfolyamán az, hogy erősítse a további tanulás fontosságát, azt a belátást, hogy az eredményes 

iskolai előrehaladás, a tanulás sikeressége nélkülözhetetlen a szakmatanulás és a szakképzettség 

megszerzése szempontjából. Emellett azok a területek kapnak nagyobb hangsúlyt, amelyek az 

osztályközösségen túlnyúló szakmai-emberi és társadalmi-kulturális kapcsolatok kialakítására, 

ápolására, fenntartására irányulnak. 

Összes óraszám: 35 óra (35 hét) 

Heti óraszám: 1óra/hét 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret 

A: 2 óra 

   A tanulók előzetes tudásának a feltárása, korábbi tanulmányaik során 

szerzett tanulással kapcsolatos kompetenciáik azonosítása.  

  

 Tematikai 

egység 

 Felelős állampolgár /Felelősségvállalás Órakeret  

A: 6 óra  

 Előzetes tudás  Az általános iskolából hozott tananyagokból, és az iskolai házirend 

betartása és annak elfogadása. 

  

A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

  

A tanulónak ismerje fel az aktív és felelős állampolgári magatartás 

fontosságát. 

Ismerje meg az alapvető állampolgári jogait és kötelességeit.  

Ismerje meg és fel a normaszegések társadalmi és egyéni kedvezőtlen 

következményeit. 

Legyen elképzelése a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyeiről. 

Legyen tájékozott a helyi civil szervezetek céljaiban.  



 

 

Vállaljon felelősséget a saját tetteiért, és vállalja a következményeket. 

Tartsa be a mindenkori emberi méltósághoz való jogot. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tanuló legyen tisztában az állampolgári kötelezettségeivel és a jogaival.  

Sajátítsa el a társadalmi normákat. 

Rendelkezzen a társadalomban elfogadott normakontrollal.  

Érdekérvényesítő szerepe ne lépje túl a törvények adta határokat.  

Tartsa be a társadalomban előírt viselkedési szabályokat, normákat. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Törvény, szabály, társadalom, normakövetés, normakontroll, civil 

kapcsolatok, felelősségvállalás. 

  

 Tematikai 

egység 

 Agresszió, agresszivitás Órakeret  

A: 5 óra  

 Előzetes tudás   

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A fizikai és verbális agresszió felismerése, törekvés az elkerülésére. 

Agresszorok a közösségekben. A konfliktusok meg- és feloldása. 

Viselkedés-kontroll. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tanuló ismerje az agresszió fogalmát és típusait. 

A tanuló ismerje fel a verbális és a nem verbális agresszió következményeit. 

Ismerje fel az agresszív magatartás kedvezőtlen következményeit. 

Legyen elképzelése és gyakorlata a hétköznapi élet konfliktusok kezelésében, ismerje és 

alkalmazza a konfliktus-eljárásokat, módszereket. 

Tartsa tiszteletben az emberi viselkedés szabályait. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Verbális agresszió, fizikai agresszió, lelki agresszió, együttműködés, 

kompromisszum, önuralom, konfliktus, törvényi szabályozás, önuralom, 

tisztelet.  

  

 Tematikai 

egység 

 Háztartási alapismeretek, balesetvédelem, 

elsősegélynyújtás, KRESZ 

Órakeret  

A: 6 óra  

 Előzetes tudás  Az általános iskolában és gyakorlatban szerzett tapasztalatok azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Háztartási eszközök és használatuk. 

A háztartási eszközökhöz tartozó dokumentációk (műszaki leírások, 

használati utasítások) értelmezése. 

Segítségkérés - segítségnyújtás. 

Közlekedéskultúra fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tanuló legyen tisztában az elemi szintű háztartási eszközökkel és azok használatával.  

A tanuló ismerje fel a háztartási gépekhez kapott használati utasítások pontos 

értelmezésének fontosságát. 

Legyen elképzelése arról, hogy rendkívüli helyzetekben (vészhelyzetben) mit kell tennie.  

Ismerje a hazai és nemzetközi segélyhívószámokat. 

Ismerje az elsősegélynyújtás célját, az elsősegélynyújtó kötelességeit. 

Ismerje a KRESZ alapszabályait. 



 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Háztartás, háztartási eszközök, segítségnyújtás, KRESZ. 

  

 Tematikai 

egység 

 Természetvédelem/Állatvédelem  

Órakeret  

A: 5 óra  

 Előzetes tudás  Az általános iskolában és gyakorlatban szerzett tapasztalatok azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A fenntartható fejlődés eszméje és gyakorlata. 

A kedvezőtlen környezeti problémák hatása. 

A környezettudatosság elvi és gyakorlati kérdései. 

A természet- és állatvédelem gyakorlati kérdései. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tanuló belátja és megérti a fenntartható fejlődés jelentőségét. 

Érdekelje az emberiség tevékenysége, a környezeti problémák, az ökokatasztrófák 

kialakulásához vezető utak. 

Tudatosodjanak a tanulóban a modern világ technológiai ártalmai és következményei.  

Legyen ismerete az emberiség felelőtlenségéről és annak következményeiről a természet 

kihasználásában. 

A tanulóban alakuljon ki a környezettudatosság elve.  

Tisztelje a természetet és az állatvilágot. 

Határozza meg és értékelje helyét és szerepét a helyi természetvédelemben és 

állatvédelemben. 

A tanulónál jelenjen meg a felelősség kérdése a természet és az állatvédelem tekintetében. 

Ismerje azokat a szervezeteket, ahol ezekkel a témákkal kiemelten foglalkoznak. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Fenntartható fejlődés, tudatosság, ökokatasztrófa, természetvédelem, 

felelősség következetesség, önkéntesség, kapcsolati háló.  

  

 Tematikai 

egység 

 Környezet, amelyben élek 

Eligazodás a mindennapokban 

Órakeret  

A: 5 óra  

 Előzetes tudás  Az általános iskolában és gyakorlatban szerzett tapasztalatok azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A mindennapi élet színterei és azok használata. 

A globalizáció és a lokalizáció összefüggéseinek felismerése.  

Közigazgatás és adminisztráció összefüggései.  

Információgyűjtés és értelmezés a (köz)szolgáltatásokról. Helyi és 

távolsági közlekedés sajátosságai - az igénybevétel módozatai. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A közvetlen környezet és annak sajátosságainak, a helyi történelmi színhelyek 

megismerése.  

Reális értékítélet kialakítása a lokális helyi adottságokat tekintve. 

Képesség a mindennapi életben előforduló adminisztrációs helyzetek kezelésére.  

Tájékozottság megszerzése a különböző szolgáltatási eljárásról. 

Képesség önálló tájékozódásra a közvetlen és távolabbi környezetben.  

A helyi és távolsági közlekedés rendeltetésszerű használata. 



 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Globalizáció, lokalitás, közlekedés, információgyűjtés. 

  

 Tematikai 

egység 

 Szabadon felhasználható órakeret Órakeret  

A: 4 óra  

 Javaslat  A szabadon felhasználható órakeretben lehetőség van 

- új, a programban nem tárgyalt tartalmi elem beemelésére, a 

rendelkezésre álló órakeretben projektmunka tervezésére, 

- az órakeretet lehetséges hozzákapcsolni más tartalmi egységhez, 

- nagyobb időtartamot átívelő projekt megtervezésre és lebonyolítására.  

  

 Tematikai 

egység/ 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret  

A: 2 óra  

   A tanulók éves teljesítményét az órakeretben hagyományos 

írásbeli/szóbeli dolgozat/felelet alkalmazásával (is) mérhetjük. A cél 

elsősorban a tanulók éves folyamatos és sokrétű tevékenységének az 

értékelése, a fejlődésük mértékének a megállapítása, ezért célszerű az 

értékelés középpontjába a tanulói portfóliót (az abban elhelyezett 

termékeket) állítani, amelyben azonosíthatóvá válnak azok a tanulói 

tevékenységek (és azok eredményei), amelyek egyúttal a tanulók 

referenciáit is képezhetik (pl. szövegértéséről, a közösségben folytatott 

tevékenységének jellemzőiről, konfliktusokat megoldó képességeiről,a 

tartalmi elemek elsajátításának a mértékéről stb.).  

  

 A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve 

tudáselemekkel, amelyek a társadalmi-politikai együttéléshez és 

szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek. 

 

  



 

 

Testnevelés és sport 

 

 

A testnevelés és sport műveltségterület szakiskolai kerettanterve társadalmilag elvárt, 

alkalmazható ismereteket, képességeket és készségeket foglal magába. Tartalmazza a Nemzeti 

alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított felfogását, figyelembe veszi az 

iskolatípus sajátosságait és a munkaerő-piaci kompetenciákat. Megalapozza a tanulók 

műveltségterületi tudását, motivációit, hozzáállását a szakmatanuláshoz szükséges fizikum 

fenntartásához, az egész életen át tartó testmozgáshoz, sportoláshoz, egészséges életvitelhez. 

Cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmasság, a munkabírás 

fejlesztési útjának kialakítása. További cél a saját, előnyben részesített rekreációs terület 

kiválasztása, és az azzal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A 

műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek elleni küzdelem 

lehetőségét, módjait is. 

A diák alapvetően képessé válik a megszerzett kompetenciák birtokában tudása 

továbbfejlesztésére, megteremtve az esélyt arra, hogy élete során az elvárt teljesítményt az 

ahhoz megfelelő mentális és fizikai állapotban érje el. A kerettantervben megjelenő mozgásos 

és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében hangsúlyos a tanuló 

alkalmazkodóképessége a változó körülményekhez. A különböző testgyakorlási formák 

hozzájárulnak az általános értékteremtéshez, a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, 

valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális motivációs tényezőit. 

Az elvárt célállapotban a szakiskolai tanulmányait befejező fiatal képes az iskolai 

testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájának bemutatására, a testi képességekhez, az 

egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek felhasználására, az egyéni és társas 

sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazására. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű 

motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét a legfőbb értékek közé sorolja az általa 

vezérelt gyakorlatok során. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás 

hatékonyságát, és egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb területén bekövetkező fejlesztés, 

hiánypótlás hatásfokát is. A differenciálás alappillérei a különböző tanulói képességek, 

adottságok, a számtalan általános iskolában megszerzett egyenetlen tudás, a heterogén 

motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó más-más egyéni célok. 

A szakiskolai tanulmányok befejeztével előtérbe lép a saját életút iránti 

felelősségvállalás. A tanulók ismerik és értik a mozgás szükségességét, a testi képességek és a 

mozgásműveltség fejlesztésének egyes módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére 

vonatkozó legfontosabb információkat, lehetőségeket. Tudatában vannak annak, hogy 

életvitelüket számos minta alapján, saját döntéseik sorozataként alakítják ki, amely döntések 

hatással vannak testi és lelki egészségükre, a társas életben betöltött szerepeikre. Képesek 

bizonyos értékkonfliktusok felismerésére, felelősségre ébrednek abban, hogy saját sportos, 

egészséges életvitelükkel mutathatnak példát családjuknak, társas környezetüknek, eközben 

tekintettel kell lenniük tárgyi környezetükre, a fenntarthatóság kritériumaira. 

A társas környezetben végbement tanulási folyamatok eredményeképp az önmagukról 

alkotott képet képesek megfelelő önkritikával fogadni. Különbséget tudnak tenni az ideális és 

a reális énkép között, tisztában vannak azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az 

önmagukról alkotott képet, a reális önismeretet. 

A közösen megélt közösségi és minőségi sportélmény, a kulturált szurkolás nyújtotta 

katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság. Az érdeklődés felkeltése 

eredményeképpen megismerik a nemzeti büszkeség érzését, megneveznek és felismernek, 

példaképül választanak magyar sportolókat. 



 

 

A szakiskolában közvetlen célként jelennek meg a munkavállalói szerepekhez 

elengedhetetlen kompetenciák. Az iskolatípus a tudás szükséges tényezőit és összetevőit a 

tartalommal összekapcsolt képességfejlesztés elvének szem előtt tartásával szilárdítja meg. Az 

alapvető, egészséggel, fizikai állapottal és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása is 

gyakorlatorientált. A tanulmányok vége felé már a munkabírás, munkaerő megőrzésére való 

felelős felkészülés történik egyre tudatosabban. 

A tudatosság alapja az érthetőséget, az interakciókat elősegítő, biztosító anyanyelvi 

kommunikáció. A világos beszéd és a segítőkész hozzáállás minden tanulót képessé tesz 

egyszerű interakcióra. Az érthetőség célja, hogy a tanulók képesek legyenek gondolkodni saját 

egészségi állapotukról, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük 

módját. Mindezek mellett kielégítő módon kommunikáljanak ők is, és saját véleményüket 

fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban a társaknak nyújtott segítségadás során. 

Legyenek képesek és nyitottak arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, támogatást 

kérjenek. 

A sikeres társas részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési és játékszabályok, 

valamint az általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és 

állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az képezi, hogy a tanulók legyenek képesek 

megfogalmazni véleményüket a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatni és elfogadni 

mások érvelését. Legyenek képesek a játékban, sportjátékban, egyéb mozgásformák 

feladataiban együttműködni társaikkal, osszák meg a feladatmegoldást segítő információkat. 

A fentieken kívül az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a stressz 

érzését és a frusztrációt, kimutatni az együttérzését. Különbséget kell tennie a személyes, a 

társas és a szakmai információk, szempontok között. 

A hatékony tanulás és munka kompetencia segítségével a szakiskolai tanulmányok 

befejezésekor a tanulók egyénileg és csoportban is meg tudják szervezni a saját edzettségük 

eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és információval való bánásmódot. 

A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási folyamatának és szükségleteinek ismeretét, 

gyakorlottságot abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy saját 

munkáját tárgyilagosan értékelje. Ez eredményezheti az új tudás és készségek, továbbá 

útmutatások keresését és alkalmazását. 

A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint 

egyénileg és csapatban is képesek a személyek dolgozni, a közös feladatok, tevékenységekhez 

kapcsolódó problémák megoldása során az egyes munkafázisokat megtervezik. A 

tapasztalatszerzés által az egyén a kockázatokat képes jobban felmérni és adott esetben vállalni 

is tudja azokat. 

Az ápolt és igényes megjelenés, a rendezett mozgásminőség és mozgáskivitelezés 

segítségével fejlődik az esztétikai tudatosság és kifejezőképesség. 

A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken, 

bajnokságokon, a diáksport-egyesületekben és a versenysport színterein valósul meg. A 

műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a támogató légkör biztosítása az intézményen 

belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is. Az egyénre szabott fejlesztési eljárások a 

tanuló szükségleteinek, képességeinek, teljesítményének megfelelően – mind a 

tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás keretében – eredményezhetik más tanulási utak, 

gyakorlási, edzési folyamatok kijelölését. 

 

 



 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Feltehetően hiányos technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Határozott tanári irányítással változó minőségű és aktivitású részvétel 

az előkészítő játékokban, gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságokról kevés tapasztalat, egyenetlen 

motivációs szint a sportjátékokban történő alkalmazásra. 

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a 

gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése változó – 

alkalmanként agresszív, helyreigazítást igénylő – kommunikációs 

formákban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az ismételt játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai 

és szabályismeret megszilárdítása, bővítése, hiánypótlás. 

A sportjátékok végzéséhez szükséges ismeretek, képességek 

megerősítése. 

Új játékszituációk, játékfeladatok megoldása a szabálykövetés 

állandóan ismételt megerősítése mellett. Agressziómentes test-test 

elleni játék és kommunikáció. 

Igényességre törekvés erősítése a felszereltségben, a testkultúrához 

tartozó higiéniában és a gyakorlási környezet személyi és tárgyi 

rendezettségében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

Kiemelt tartalom: Az 5–8. osztályban tanult, a játékhoz szükséges 

lényeges technikai és taktikai elemek végrehajtása csökkenő 

hibaszázalékkal. A különböző szintű tudás, motiváció 

egységesítése. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok 

Az 5–8. osztályban tanult, labda nélkül végzett mozgások 

gyakorlási hatékonyságának növelése, játékban való egyre 

eredményesebb használata. A technikai jellegű alapmozgások 

variációi változó irányokban, sebességnöveléssel. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés fejlesztése a labdáért való 

harcban. Labdás ügyességfejlesztés nagy ismétlésszámmal. 

A helyben választott sportjátékok technikáinak gyakorlása 

testnevelési játékokban, fogójátékok labdával, labdaszerző és 

labdavédő játékok, egyéb célirányos játékvariációk. A 

mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret 

stb.). 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – tanári irányítással 

Matematika: térbeli 

alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Természetismeret: 

tárgyi és természeti 

környezet.  

 

Kommunikáció  

magyar nyelv és 

irodalom: egyirányú 

és kétirányú 

kommunikáció. A 

kommunikáció 

társadalmi normái, 

kulturált nyelvi 

viselkedés. 



 

 

Egy állandó bemelegítési modell ismételt és tudatos gyakorlása, és 

az önálló bemelegítésre való felkészülés. Egyes bemelegítési 

részfeladatok önálló végzése. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek gyakorlása 

Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból, meghatározott 

helyen és időben is, csellel is. Fektetett dobás egy leütéssel, 

labdavezetésből mindkét oldalon, közeli és közép-távoli dobás 

helyből, félaktív és aktív védővel szemben is. 

Taktikai elemek 

Emberfogás. Labdavezető és labda nélküli játékos védése, a 

feladattartás minőségének javítása. Szabálykövető feladatok 

megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, jelzés 

szabálytalanság elkövetése esetén). 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék, 

teljes létszámú játék, félpályán és egészpályán feladatokkal. 

Ötletjáték támadásban. 

 

Kézilabda 

Technikai elemek végrehajtása növekvő biztonsággal 

Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése. Térnyerésre 

törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus 

mozgástechnikája. 

Labdakezelési gyakorlatok 2-3-as csoportokban, 1-2 kézzel. 

Átadások talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, 

lövőcsel. Kapura lövések: kilépéssel; 3 lépés után; felugrásból; 

különböző lendületszerzés után; félaktív és aktív védővel szemben, 

bedőléssel. 

Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel, 

különös tekintettel a test-test elleni játék sportszerű gyakorlására 

Kitámadás, halászás, szerelés. Támadás befejezések lerohanásból, 

rendezetlen védelem elleni játékból. Beállós játék. 

Ütközés talajon és levegőben. Ötletjáték. 

 

Labdarúgás 

Technikai elemek gyakorlása a labdás koordináció 

továbbfejlesztésével 

Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások 

különböző mértani alakzatokban, rövid és hosszú labdaátadások 

talajon. 

Labdaátvétel testcsellel. 

Dekázás: helyben, haladással, irányváltoztatással, párokban. 

Cselezés: átadócsel, rúgócsel, rálépéssel. 

Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura. 

Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a 

végrehajtási minőség emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldásai mélységben, 

szélességben, folyamatos helycserékkel. 

A támadások súlypontjának változtatása rövid átadásokkal. 

 



 

 

Ötletjáték. Játék 1 kapura. 

 

Röplabda 

Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó 

pontossággal 

Kosárérintés előre-hátra, alacsony és középmagasra elpattanó 

labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések 

váltakozó irányba és magasságra. Az alsó egyenes nyitás 

végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és különböző 

nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, 

társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. 

Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban. 

 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem 

nélkül, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. 

szempontjából). 

 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 

Hiánypótlás. Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú 

játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal, 

érthető, erős és határozott tanári kontrollal az osztályszintű 

gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály nagy ismétlésszámú 

gyakorlására, a játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a 

szabálytalanság korrekciója érdekében. 

Játék egyszerűsített és igen kis lépésekben bővülő szabályokkal. 

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása, 

önálló játék csak erős tanári megfigyelő kontroll esetén. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, egyszerűsített 

játékvezetésben. Néhány nonverbális jel alkalmazása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok működtetése. 

Taktikai beszélgetések egyszerű magyarázattal kísérve a 

játékszervezés során. 

Az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi kitörések visszafogása. 

A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a 

tevékenység természetes velejárója. 

Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének elfogadása. 

A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és néhány fejlesztési módszer ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, aktív védő, test-test elleni játék, taktika, támadási rend, 

védelmi rend, befutás, eséstompítás, bevetődéses lövés, sportág-

specifikus bemelegítés, taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia.  

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

Tanári kontrollal és segítségadással balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna-, RG-mozgáselemek gyakorlásában hiányok, 

változóan rendezett és begyakorlott cselekvésbiztonság. 

Az aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások terén vegyes 

tudásszint. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak bizonytalan segítségadás. 

Kezdetleges szabályismeret.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák 

során a reális énkép további alakítása. 

Tartós és koncentrált előkészítés és rávezetés a balesetmentes 

gyakorlásra. 

A gyakorlás során a pontos segítségadás felelősségének megértése, 

lazább tanári kontrollal a segítség adása és elfogadása. 

Differenciáltan önálló részvétel motiválása a gimnasztika, torna, 

esztétikai sportok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. 

A test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésében, valamint a 

koordinált mozgás és az erőközlés összhangjában a hiányosságok 

feltérképezése, törekvés a felszámolásukra. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai 

élvonaláról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. 

Ellenvonulások járásban és futásban. Ritmus-, tempóváltoztatás, 

rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

4–8 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, kiemelten a mély hát- és 

hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és 

tudatosan pontos működtetésével. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege 

szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész 

mozgásaira kiterjedően. 

Változatok a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és 

kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, 

medicinlabda – alkalmazásával. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus helyzetek 

időtartamának növelése. Mászások, függeszkedések hiánypótlása, a 

testalkat szerint differenciált követelmény, az 1–8. osztályban elért 

egyéni szint fejlődését követő rendszeres kontrollal. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: önismeret, 

énkép, énkép–

kommunikáció, én és a 

csoport, 

térközszabályozás, 

ritmus. 

 

Természetismeret: az 

emberi test; 

elsősegély. 



 

 

Torna – iskolai sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Az 1–8. 

osztályos (általában nagyon egyenetlen) tudás ismeretében, ismétlő 

variációkban gazdag mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen 

és differenciáltan a mozgásbiztonság fejlesztésére. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, mérlegek 

kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző 

irányokban és variációkban, kézenátfordulás oldalt, vetődések, 

átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az 

alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és 

harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc kidolgozása). Tarkóbillenés, fejenátfordulás és 

kézállás-variációk differenciált tanítása. 

Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az 

elemkapcsolatokban. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: 

egységesen az alapformában, differenciáltan a társak és/vagy tanár 

közreműködésével, esetenként önálló gyakorlással is. Női szerek 

hiányában lányoknál választható a gyűrű is. 

Osztályközösség-

építés: társas 

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, 

kooperatív munka. 

Szertorna fiúk számára 

Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, 

hajlított támasz, oldaltámaszok, felkarfüggés, alaplendületek 

támaszban és felkarfüggésben, terpeszpedzés, felugrás 

beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás. 

Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, 

lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, 

térdfellendülés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás. 

Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, 

mellső függőmérleg, alaplendület, lendületvétel, homorított leugrás. 

 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, 

térdelőtámaszok, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban 

átlendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, fordulatok 

állásban. Lábtartás-cserék, felugrás egy láb átlendítéssel, homorított 

leugrás.  

Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés, 

fekvőfüggés, függésből lendítés, átterpesztés fekvőfüggésbe, 

lendület előre-hátra függésben, fordulat fekvőfüggésben, támaszból 

átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás 

függésbe, leugrás támaszból, alugrás. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

 



 

 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata 

figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, 

az első ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarulatok, 

bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy mozgássor megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás néhány technikája, 

felelős külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi 

gyakorlási szokásokba. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5–6. osztályokban megfogalmazott követelmények 

mozgásanyagának ismétlése, gyakorlása. Az esztétikus, szép és 

nőies mozgások előadásmódját megalapozó kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok átállító és 

mozgástanuló jelleggel, különös tekintettel a testtartásra. A 

ritmusérzék fejlesztése. 

Szabadgyakorlatok 

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformáinak ismétlése, és 

új, összetett formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és 

kilépő állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások, 

nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, 

térdelőmérlegek, fekvések, kéz- és lábtámaszok, ujj- és kartartások. 

Fő mozgások alapformáinak ismétlése, és új, összetett formák 

gyakorlása: testsúlyáthelyezések, egyensúlyhelyzetek. 

Legalább egy kéziszer tanulása-tanítása, helyi tantervben 

felcserélhető sorrendben (karikagyakorlatokat lásd 10., 

kötélgyakorlatokat lásd 11. osztály.) 

Labdagyakorlatok gyakorlása 

Fogások végzése, gurítások talajon, labdavezetések változatos 

vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások, elkapások, 

labdatartások (kézzel, lábbal, térddel) egyszerű szabadgyakorlati 

formák felhasználásával. 

Egyéb torna jellegű mozgásformák (választható) 

A torna jellegű kondicionális és koordinációs képességek és 

készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi 

tantervben rögzítetten – szereken, mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, sporttáncok, eszközös táncok stb.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Alapvető szakkifejezések és vezényszavak ismerete, alkalmazása a 

segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az 

ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk 

megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 

felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának 

ismerete. A saját és a társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, tornaelem, vezényszó, RG-motívum, precizitás, 

elemkombináció, balesetmentes gyakorlás, felelősség a segítségadásban, 

hibajavítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás kar- és 

lábmunkája. A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási 

tapasztalat. 

Távolugrás guggoló és magasugrás átlépő technikája. Kislabdahajítás 

nekifutással, 3 lépéses technikával. 

Lökőmozdulat oldalfelállásból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a 

teljesítmények javulását megalapozó motoros képességekben mérhető 

további fejlődés elérése – a más sportágakban történő alkalmazhatóság 

érdekében is. 

Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett szakági technikákban, az adott 

feladat, versenyszám a mozgásmintára emlékeztető bemutatása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének elfogadása, az állandó 

gyakorlás szükségességének megértése. 

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, 

erősebben, pontosabban. Tartós állóképesség-fejlesztő módszerek 

gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

A rövid, közép- és hosszútávok közötti futótechnika 

megkülönböztetése. Futások 30–60 m-en. A térdelőrajt szabályos 

végrehajtása a rövid sprintszámokban.  

A váltófutás alsó botátadási technikájának és az átadás szabályainak 

gyakorlása. 

A tartós futás technikájának kontrollja, a tartós futás optimális 

egyéni sebességéről tapasztalatszerzés, a távnak megfelelő egyéni 

iram kialakításának próbái. 

 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, 

koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Kommunikáció  

magyar nyelv és 

irodalom: ritmus-

gyakorlatok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok; 

egészségvédelem, 

betegségek. 



 

 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának 

összehangolása. A guggoló távolugró technika végrehajtása, aktív 

térdlendítéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület 

kijelölése mellett. 

Magasugrás átlépő technikával, ugrások versenyszerű magasságra 

törekvés nélkül. Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses 

köríven történő nekifutással, ugráspróbák az egyéni testalkat 

figyelembevételével. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és 

két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés 

kézisúlyzókkal, súlyzókkal (helyi felszereltség esetén erőgépekkel). 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökőmozdulattal. 

Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban. A lekészítés 

technikájának és a beszökkenés szerepének ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval vagy 

medicinlabdával. 

 

Játékok és versenyek 
Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal, 

ugrásokkal és szökdelésekkel. 

Célbadobó versenyek. Dobóiskolai versengések. 

 

Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, ugrások, 

dobások végzése előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltóbotátadás szabályainak ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztés egészségtani hatásainak ismerete. 

A nekifutás és elugrás összekötésének és optimális irányának 

ismerete távol- és magasugrásnál. 

Az ötlépéses nekifutás és a kidobás optimális összehangolásának 

ismerete. 

Az ugrások, dobások balesetvédelmi, biztonsági rendjének 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, irambeosztás, 

pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség; 

ötlépéses ritmus, kidobási irány, atlétikai bemelegítés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

11 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Vegyes és hiányos mozgástapasztalat szabadidős 

mozgásrendszerekben. 

Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan sportmozgás 

felismerése. 

A természetben űzhető sportok legfontosabb hatása az egészségre. 

Néhány alternatív sport balesetvédelmi és biztonsági szabályáról 

ismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek szerint választott sportági mozgással 

edzéshatás és élményszerzés elérése. 
A szervezet ellenállásának növelése szabadtéren, különböző évszakokban és 

időjárási viszonyok közötti gyakorlással, játékkal, tanári kontroll mellett. 

Az élményszerű játékkal és a játéktudás alakításával felkészítés a 

későbbi, önszerveződő rekreációs sporttevékenység űzésére.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy, az 5–8. 

osztályban felsorolt (feladatok és játékok havon és jégen; siklások, 

gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; hálót 

igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok 

különféle labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, karate, úszás, 

egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek) lehetséges 

sport, vagy/és az évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi 

körülményekhez, feltételekhez igazodó egyéb alternatív, 

szabadidős, táncos mozgásforma. Az egyén által előnyben 

részesíthető, élethossziglan űzhető sportok ismereteinek, 

alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés (példák) 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, 

speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások 

megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél 

sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

 

Lehetséges egyszerű példák a helyi tantervi kidolgozáshoz: 

Frízbi: 

Dobások párokban, csoportokban (5–7 fő), állóhelyben, majd 

mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások. Nyitások 

meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a zónába. 

Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

Játék csapatokban, néhány lényeges játékszabállyal. 

Turul: 

Adogatás, adogatás átlósan és egyenesen; a labda megütése alulról 

és felülről, falra, háló felett. Ütögetések és nyitások különböző 

méretű és felületű célba. Egyéni, páros és vegyes páros játszmák 

mérkőzésszerűen. 

Természetismeret: 

időjárási ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 

 

Osztályközösség-

építés: rekreáció, 

szabadidő. 



 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt 

tartása minden mozgásos tevékenységben. A rekreációs 

tevékenységek jelentőségének megértése. 

A sportban átélt élmények felhasználhatósága az élet más területén, 

a saját és a környezet javára történő fordítása. 

Információk átadása, mások tanítása, a megélt élmények, pl. tábori 

és játéktapasztalatok átadása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, bátorság-vakmerőség, 

közlekedési szabály.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

Heterogén tapasztalatok a küzdőjátékokról, test-test elleni 

küzdelmekről, az önvédelem néhány elfogadott és kevésbé javasolt 

eljárásairól. 

A grundbirkózás alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikákról elemi ismeretek. 

Ismeretek az agresszióról, néhány tapasztalat fair és sportszerűtlen 

küzdelmekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, fair 

megoldásokban jártasság elérése. A nyers erőből, technika 

mellőzésével indított agresszív megoldások visszaszorítása, elkerülése, 

elutasítása. 

A grundbirkózás, dzsúdó küzdelmekben aktív részvétel. 

A küzdő típusú sportágak, játékok foglalkozásai során az önuralom 

erősítésére és a szabályok elfogadására szoktatás nyugodt, segítőkész 

tanári irányítás mellett. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. Lányok esetében a 

tematikai egység várt eredményei minimumát szem előtt tartva, a 

grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 10. osztályban csökkenthető. 

Az óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és 

zenés mozgásokra. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 

Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése, 

gyakorlása, továbbfejlesztésük, hiánypótlás. Azon testi és pszichés 

képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a 

gyakorlatok pontos, türelmes, átgondolt végrehajtására. 

Természetismeret: 

izmok, ízületek, egyéb 

anatómiai ismeretek. 

 

Osztályközösség-

építés: a másik ember 

tiszteletben tartása. 



 

 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő 

gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi 

és élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 

 

Önvédelem 

Alapvető önvédelmi technikákat – szabadulások egykezes, kétkezes 

lefogásból, mellső, hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból, 

szabadulások fojtásfogásból – elsajátító gyakorlatok változó 

körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek 

figyelembevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

A 7–8. osztályos kerettantervben felsoroltak (Emelések és védésük. 

Mellső, hátsó és oldalemelések különböző fogásokkal, 

derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel stb.), 

valamint kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, 

cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, 

megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek és azok elvesztésének tudatos kihasználása, 

mögékerülések. Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú 

partnerekkel. 

 

Dzsúdó 

Ismétlés a 7–8. osztályban felsoroltak szerint, fokozódó 

erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel. 

Technikák: alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. 

Félvállas gurulás előre és hátra technikájának elsajátítása talaj 

közeli helyzetből indulva, állásból történő végrehajtásig. 

Átmenet dobástechnikából leszorítás-technikába: nagy külső 

horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást 

követően rézsútos leszorítás. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Erőszak-, agressziómentes küzdelmek jellemzői. 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A felmerülő vitákban a sportszerű magatartás értékként kezelése. 

Néhány tulajdonság felsorolása, amelyek a küzdésben szükségesek. 

A sportszerűség megfogalmazásának képessége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, önvédelmi technika, grundbirkózás-technika, 

dzsúdó-technika, önismeret, tisztelet, keleti kultúra, önfegyelem, 

agressziómentes küzdelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás 
Légző-, testtartásjavító gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatokról néhány 

ismeret. A prevenció és a relaxáció szó értelmének körvonalazása. 

A bemelegítés szerepe és helye a foglalkozásokon. 



 

 

Baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrésének tapasztalata (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő aktív 

egészségtani – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozása. 

Az egészséges életvitel egészségmegőrző és fejlesztő 

szokásrendszerének egyszerű eljárásairól ismeretátadás. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések ismert 

vagy vélt tudáskészletének összegzése, ismétlő alapozás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, 

hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). Fizikai felkészülés a 

sérülésmentes sporttevékenységre. 

 

Edzés, terhelés 

A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciójának 

néhány gyakorlata. 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték 

mellett, és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, 

munkapulzus, felső érték stb.). 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 

fejlesztése, megőrzése érdekében – állandó gyakorlási anyag, 

egyéni gyakorlatok kijelölése a gyengeségek felszámolására. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Köredzés változatos mintákkal, 4–6 feladattal. 

 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel 

mérése – összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Relaxációs gyakorlatok: 

Az általános iskolai technikák használata, ismétlése, különös 

tekintettel az elmélyülésre alkalmas gyakorlási környezet állandó 

biztosítására. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 

szolgáló gyakorlatanyag – állandó gyakorlás a tanár és a társak 

kontrollja, hibajavítása mellett. 

Természetismeret: 

ismeretek az emberi 

test működéséről, 

testsúly, megelőzés. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák 

jelentősége a bemelegítés szempontjából. A prevenció, relaxáció és 

stressz értelmezése. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló 

gyakorlatok felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése. 

A serdülőkor specifikus feszültségeinek és érzelmi hullámzásainak 

felismerése, és a sport általi oldás elfogadása. 

A saját életmód iránti felelősségvállalás megfogalmazása. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prevenció, nyugalmi pulzus, munkapulzus, keringésfokozás, köredzés, 

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, stressz, 

relaxáció, pubertás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Sportjátékok 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb 

játékfeladatok ismerete és aktív gyakorlása. 

A technikák és taktikai megoldások felhasználása a játékban, 

szabályszerű, sportszerű játék rugalmasan erősödő-csökkenő tanári 

kontroll mellett. 

A játékfolyamat, a taktikai megoldások egyszerű szóbeli megjelenítése, 

a fair és a csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Játékhelyzetek és játéktapasztalat által a társas kapcsolatok ápolása, a 

társakat elfogadó, bevonó, pozitív hozzáállás. 

A testi, lelki ápoltság, a személyközi kommunikáció és a tárgyi 

környezet igényességére jellemző paraméterek elfogadása. 

 

Torna jellegű feladatok 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Egyszerű elemkapcsolatok mozgásbiztos előadása, zenére is. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, verbális és 

nonverbális kommunikációs jelek ismerete. 

Fegyelmezett, rendezett, balesetveszélyt tudatosan kerülő gyakorlás. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, 

az egyéni optimum szerint a feladat pontos végrehajtása. Az 

állóképesség fejlesztése a kitartó futás által. 

Saját magához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

Az odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 

tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 

Feladatok megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé 

betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák 

feletti uralom. Eredményes és korrekt önvédelem és szabadulás a 

fogásból. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

 



 

 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés a sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 

A gerinc és az ízületek védelme legfontosabb szempontjainak ismerete. 

Relaxációs gyakorlatok fegyelmezett, elmélyült, mások gyakorlását nem 

zavaró végrehajtása.  

A felmérési paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel 

kapcsolatosan egy önfejlesztő cél megfogalmazása az egészség-

edzettség érdekében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok Órakeret 16 óra 

Előzetes tudás 

A differenciált gyakorlási szinteknek megfelelő, egységesedő technikai 

és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Igyekvő részvétel az előkészítő játékokban, gyakorlásban, 

sportjátékokban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete, kontrollált kommunikációval 

kísért, csapatelkötelezett játék. 

Sportszerűség, szabálykövető magatartás a kevésbé szoros tanári 

irányítás esetén is. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A technikai, taktikai és szabályismeret alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése, növekvő felelősség, 

önállóság és tudatosság a gyakorlásban. 

A játékszituációk, játékfeladatok koncentráltabb készenléttel, 

jelenléttel történő megoldása a tudatos szabálykövetés, a 

csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások játékban való eredményes 

használatának továbbfejlesztése. 

Célszerűségre törekvés a társ mozdulatára reagálásban. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való 

harcban. Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás 

ügyességfejlesztés összetettebb játékai. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári 

irányítással 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Kommunikáció  

magyar nyelv és 

irodalom: szóbeli és 

nonverbális 

kommunikáció, 

metakommunikáció, 

önérvényesítés, tárgy-

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 



 

 

A bemelegítési modell tartalmainak megtanulása, ismételt 

gyakorlása: labda nélküli és labdás gyakorlatok az izmok, ízületek 

átmozgatására, labdahasználat variációi helyben és haladással, 

páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési 

játékok labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus 

technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Rövid- és hosszúindulás, egy- és kétütemű megállás, megállás 

kapott labdával, változatos körülmények között, meghatározott 

helyen és időben is, csellel is. Bejátszás befutó társnak. Fektetett 

dobás labdavezetésből, illetve kapott labdával, ráfordulással. 

Közép-távoli dobás helyből. 

Taktikai elemek 

Emberfogás. Labdavezető játékos védése. Speciális feladatok 

megoldása (alap- és oldalvonal-bedobás, lepattanó labda elfogása). 

Létszámfölényes támadás elleni játék. Kisebb csapatrészekben 

azonos létszámmal egymás elleni játék félpályás és egészpályás 

gyakorlatokkal. Ötletjáték támadásban, játék emberfogással. 

 

Kézilabda 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, 

magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése, pontos 

passzolások, az eredményes lerohanás technikai megoldásai. A 

kapus mozgástechnikája bővülő mozgásformákkal, szélesebb 

térbeli pozíciófoglalással. 

Labdakezelési gyakorlatok 3–4-es csoportokban, 1-2 kézzel. Test 

mögötti átadások. Átadások felugrásból cselezés után. Indulócsel, 

átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések bevetődéssel. 

Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel 

Kitámadás, halászás, szerelés, melléállásos elzárás. Támadás-

befejezések lerohanásból, rendezetlen védelem elleni játékból. 

Beállós játék. 

1:1 elleni gyakorlatok. 4:2 elleni védekezési rendszer. 

A test-test elleni játék a támadásban és a védelemben. Félpályás és 

egészpályás játék. Ötletjáték. 

 

Labdarúgás 

Technikai elemek gyakorlása a labdás koordináció 

továbbfejlesztésével 

A labdarúgás technikai készletének variálása, intenzív, nehezített 

körülmények közötti, nagyobb ismétlésszámban történő 

végrehajtással. 

Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások 

változatos mértani alakzatokban, rövid és hosszú labdaátadások 

talajon. 

Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labdaátvétel testcsellel. 

Dekázás: haladással, irányváltoztatással, párokban, csoportosan. 

Cselezés: átadócsel, rúgócsel hátra húzással. 

Természetismeret: 

fáradás, energianyerési 

folyamatok, izomzat. 



 

 

Fejelések technikái levegőből, társnak és kapura. 

Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a 

végrehajtási minőség emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4–6 játékos feladatmegoldásai mélységben, 

szélességben, folyamatos helycserékkel. 

A támadások súlypontjának változtatása rövid és hosszú 

átadásokkal. 

Ötletjáték. Játék 1 kapura 2 labdával. 

 

Röplabda 

Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó 

magasságban, pontossággal, folyamatossággal, csökkenő 

hibaszázalékkal 

Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen magasra elpattanó 

labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések 

váltakozó irányba és magasságra. Felső ütőérintés a 3 m-es 

vonalról. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok. 

Esések és tompítások, gurulások, vetődések, a labdás játékos 

biztosítása. 

Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban. 

 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem 

nélkül és védelem ellen, védekező feladatok, biztosítás, változatos 

támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából). 

 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 

A játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és 

önállósággal. 

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt egyszerűsített 

játékvezetéssel. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Taktikai, technikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés 

során a szakkifejezések gyakoribb használata. 

Agressziómentes játékküzdelem. 

Az egyéni és társas hozzászólások, ötletek kulturált 

megfogalmazása, megvitatása és megvalósítása. 

A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és alapvető fejlesztési módszerek ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

ráfordulás, befutás, egyenes ütés, érintő játékos fedezése, eséstompítás, 

bevetődéses-bedőléses lövés, sportág-specifikus bemelegítés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia, megegyezésen alapuló játék.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  Órakeret 11 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Rendezett, feladatokat megtartó, balesetmentes gyakorlás. Néhány 

kijelölt kiegészítő és/vagy rávezető elem önálló ismétlése. 

A torna-, RG-mozgáselemek, elemkapcsolatok rendezett bemutatása. 

A segítség elfogadása, beépítése az eredményes mozgástanulás 

érdekében. Egyes szakkifejezések érthető megfogalmazása a tanulást 

kísérő kommunikációban. A szermozgatás, gyakorlási rend formáinak 

elfogadása.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során 

a reális énkép további alakítása. 

A gyakorlás során felelős segítségadás és annak elfogadása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az önálló gyakorlás 

motiválása a gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén 

belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. 

A test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált 

mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

Alapvető ismeretek a torna jellegű versenysportágakról, a hazai 

élvonalról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Célszerű használat az óraszervezésben. Variációk a 

ritmusban, a tempóban történő változtatással, 

rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

8–16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő 

hatásokkal, tudatosan pontos mozgatással, minden testrész 

mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal. 

A gyakorlatok variálása a mozgásütem változtatásával, a 

kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek – 

súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok bonyolultságának 

növelése. Állandó jellegű erőnléti, felzárkóztató feladatok. 

Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére 

képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, 

az 1–8. osztályban elért egyéni szintű fejlődést követő 

rendszeres kontrollal. 

Természetismeret: ismeretek az 

emberi testről; elsősegély. 

Torna – iskolai sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy 

szeren. Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, 

mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és 

mozgástanuló jelleggel. A 9. osztályban megjelölt 

mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és 

differenciáltan. 

Osztályközösség-építés: társas 

viselkedés, önismeret, énkép, 

jellem, önreflexió, kooperatív 

munka. 



 

 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai 

(feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának 

továbbfejlesztése differenciáltan. Az egyéni optimum 

differenciált megjelenítése az elemkapcsolatokban, 

gyakorlatokban. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken 

történik: a 9. osztályban tanultak szerint, egységesen az 

alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek 

mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott 

segítségadással társak és/vagy tanár közreműködésével, 

önálló tervezéssel és gyakorlással. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás fiúk 

számára 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata 

figyelembevételével. Az első és második ív növelése. 

Vetődések, kanyarlatok, guggoló átugrások, 

terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű 

mozgássor megtanulása. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a 

kulturált, kétirányú kommunikációra épülő hibajavítás 

beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját 

segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő 

eljárások. 

A ritmusérzék fejlesztése. 

Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák 

gyakorlása Testsúlyáthelyezések, járások, futások, 

szökdelések, ugrások (öt alapforma megkülönböztetése). 

Legalább egy kéziszer tanulása-tanítása, helyi tantervben 

felcserélhető sorrendben 

Karikagyakorlatok gyakorlása 

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, 

karikaforgatások és átadások egyik kézből a másikba test 

körül és köré, karikadobások és -elkapások, 

karikaáthajtások, karikapörgetések talajon és levegőben, 

karikakörzések függőleges és vízszintes síkban. 

Önálló bővítési lehetőség tanári irányítással. Összefüggő 

elemkapcsolatok zenére. 

 

Aerobik  

(a helyi tantervben szabályozottan és differenciált 

nehézséggel) 

Az 5–8. osztályban tanult alaplépések karmozgásokkal. 

Kommunikáció  magyar nyelv 

és irodalom: ritmus.  



 

 

2–4 ütemű alaplépések (low-impact): keresztlépés 

(grapevine), bokszlépés (boksz step), sarkonfordulás 

(pivot-turn), oldallendítés (side kick), lábszárlendítés (flick 

kikc), láblendítés (leg kick). 

Összetett kombinációik 4–8 ütemben, aszimmetrikus 

elemkapcsolatok. 

Rövid elemkapcsolatok ismétlése. Csoportos koreográfiák 

gyakorlása, a választott, minimálisan követelt elemek 

felhasználásával, bővítési lehetőséggel. Aerobik-bemutatók 

az osztályon belül. 

Egyéb torna jellegű mozgásformák (választható) 

A torna jellegű kondicionális és koordinációs képességek 

és készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint 

a helyi tantervben rögzített – szereken, 

mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, sporttáncok, eszközös 

táncok stb.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a 

legismertebbek önálló használata a segítségadásban és a 

hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, 

az ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk 

megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és 

tudatos felvállalása. 

A nemnek és a feladatnak megfelelő mozgás 

dinamikájának és esztétikájának ismerete. 

A saját és a társ testi épsége, teljesítménye iránti 

felelősségvállalás. 

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az 

erősségek elismerése, támogatása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, izomcsoport, fejlesztő hatás, tornaelem, 

versenyszer, csoportok helycseréje, szersorrend, gyakorlási helyszín, 

vezényszó, aerobik-elem, aszimmetrikus elemkapcsolat, szinkron, 

precizitás, elemkombináció, frusztráció, önreflexió, erősség, gyengeség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt 

kar- és lábmunkája. A hosszútávú futásnál kontrollált egyéni 

irambeosztás. A kitartó futás és az állóképesség fejlesztése közötti 

lényeges összefüggés kifejtése néhány szóval. 

Váltás alsó botátadással, váltózónában, közepes sebességgel. Az adott 

technika lényeges formai és dinamikai elemeit visszatükröző 

távolugrás guggoló és magasugrás átlépő technikával. 

Kislabdahajítás nekifutással, 5 lépéses technikával. 

Az atlétikai mozgások három fő csoportjának felsorolása. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő néhány alapvető 

összefüggés megértése. 

Állandó gyakorlási szokásrend az egyre differenciálódó mennyiségű 

és minőségű teljesítmények létrehozásában. 

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 

teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni 

jellegű technika lehetőségével az egyéni teljesítmény túlszárnyalására 

ösztönzés. 

Az állóképesség és az erő fejlesztése élettani jelentőségének 

elfogadása, az állandó gyakorlás, a kemény edzésmunka 

szükségességének megértése. 

A legtipikusabb futó-, ugró- és dobószámok ismerete, néhány 

nemzetközileg is jónak mondható eredménnyel együtt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és tudatosabban. 

Tartós és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 50-60 m-en. Térdelőrajt rögzített támasszal, szabályos 

végrehajtás. A váltózóna alkalmazása közepes sebességű 

váltásoknál. 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb 

kiterjedéssel, erővel és tudatosabban. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés optimális ritmusának kialakítása. 

A guggoló távolugró technika gyakorlása aktív leérkezéssel. Az 

egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület kijelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása optimális ritmussal, 5-7 lépéses 

köríven történő nekifutással, a felugrás és lendítés 

összehangolásával. 

Választhatóan, a helyi felszereltség függvényében, a flop-technika 

előkészítése, gyakorlása rávezető gyakorlatokkal és csökkentett 

lépésszámmal.  

 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Állandó jellegű speciális erősítő gyakorlatok. 

A sportági technika gyakorlása 

Hajítás nekifutással, az ötlépéses dobóritmus optimalizálása. 

Oldalt felállásból történő lökés technikájának ismétlése. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból, szökkenéssel, 

keresztlépéssel, súlygolyóval vagy medicinlabdával. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. 

 

Játékok és versenyek 

Kommunikáció  

magyar nyelv és 

irodalom: 

ritmusgyakorlatok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok; 

állóképesség, erő, 

gyorsaság; hatás-

ellenhatás. 



 

 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Távolugróverseny helyből és egyéni 

nekifutással. Magasugróverseny egyéni nekifutással. Kislabdahajító verseny 

lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. 

Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, ugrások, 

dobások végzése és a versenyek előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Rögzített rajthelyről sprintversenyek. A váltózónával kapcsolatos 

szabályok ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

A nekifutás és elugrás ritmusa, dinamikája ismerete távol- és 

magasugrásnál. Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések 

megelőzésének ismerete. 

A dobások főbb versenyszabályainak ismerete. 

A kitartás megbecsülése. A teljesítményjavulás értékként kezelése. 

A legjobb magyar atlétákról néhány információ. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Maximális sebesség; súlypont, hatás-ellenhatás, belső ritmus, 

dinamizmus, kidobási szög, váltózóna, előváltás, utóváltás, egyenletes 

iram, iramjáték, a táv növelése, az intenzitás növelése, egyéni tempó, 

egyéni technika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

Mozgástapasztalat a helyben választott szabadidős 

mozgásrendszerekben. Néhány, tantervekben ritkán szereplő, 

szokatlan sportmozgás felismerése. 

Balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete. 

A természetben való sportolás előnyeinek és problémáinak felsorolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További alternatív sportági mozgástapasztalat legalább egy választott 

sportágban, a test feletti uralom az új mozgás esetén. 

A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, 

különböző évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, 

mérkőzések játszásával. A rekreáció szükségességének 

megfogalmazása egyszerű szavakkal. 
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés 

kialakítása az élményszerű, változatos és kevésbé kötött foglalkozások által.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy, az egyén által 

különösebb anyagi ráfordítás nélkül, élethossziglan űzhető sport 

ismereteinek, alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető 

gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet 

alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a 

fejlesztése. A természetben végzett mozgásokhoz önálló 

bemelegítés, gyakorlás – laza tanári irányítással. 

Természetismeret: 

időjárási ismeretek, 

természeti erők, külső 

és belső hőmérséklet, 

fagypont. 



 

 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Technika és taktika gyakorlása 

Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, 

balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Lehetséges példák a helyi tantervhez: 

Korcsolyázás – önkéntesség pályakészítésben 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, 

törzshajlítások; járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok 

palánkfogással, a palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, 

hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra; 

halacska két lábon, egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy 

lábon. 

A személyes biztonság, a baleset-megelőző magatartás, a 

segítségadás szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős 

döntésekhez szükséges mentális képességek fejlesztése. 

A sport általi társas együttléthez szükséges képességek 

kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 

A sportban átélt élmények, tapasztalatok rögzítése beszélgetések 

formájában, az értékek meghatározása az egészség 

megalapozásához. Mások tanításáról, motiválásáról 

tapasztalatszerzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Segítségadás, motiválás-buzdítás, környezettudatosság, fittség, bátorság-

vakmerőség, közlekedésbiztonság, kültéri sportöltözet, téli edzés, nyári 

edzés.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

Az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom. 

Eredményes önvédelem, szabadulás a fogásból. 

Néhány, a küzdelmekben is alkalmazott grundbirkózó és 

dzsúdótechnika. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, 

küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A grundbirkózás, dzsúdó 

küzdelmekben aktív részvétel. A küzdő típusú sportágak, játékok 

tudatos alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére 

és a szabályok elfogadására szoktatás. A fegyelmezett rituálék 

begyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és 

közel azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. A gyakorlatok 

tanulása saját képességek figyelembevétele mellett történik. 

Társadalomismeret: 

keleti kultúra. 

 



 

 

Lányok esetében a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 9–11. 

osztályokban csökkenthető. Az óraszám 30%-a átcsoportosítható 

torna jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 

Esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani 

szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 

 

Önvédelem 

Szabadulások nagy elemszámmal, jártasság szinten: egykezes, 

kétkezes lefogásból, mellső és hátsó egykezes és kétkezes 

átkarolásból. 

 

Grundbirkózás 

Fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása. 

Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

A grundbirkózás szabályai szerinti küzdelmek. 

 

Dzsúdó 

A technikák differenciált alkalmazása új variációkban, fokozódó 

erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel. 

Technikák: nagy külső horogdobás (osoto gari), nagy csípődobás 

(ogoshi). Félvállas gurulás előre és hátra. Előre futásból történő 

végrehajtás társak, akadályok, zsámoly felett, karikán át. 

Nagy külső horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy 

csípődobást követően rézsútos leszorítás ismétlése. 

Állásküzdelem: fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. 

Küzdőmozgás elsajátítása és kialakítása. 

 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok egyéni képességekhez 

igazított fejlesztő eljárásai – természetes mozgásokkal 

küzdőfeladatok, küzdőjátékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását megelőző 

specifikus bemelegítő mozgások ismerete. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák 

konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek 

szabálytudatos kezelése. A sportszerű és a másik embert 

tiszteletben tartó magatartás mellett állásfoglalás. 

Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek tanításaiból. 

A sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 

Természetismeret: 

izmok, ízületek, egyéb 

anatómiai ismeretek, 

testi-lelki egészség. 

 

Osztályközösség-

építés: a másik ember 

tiszteletben tartása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sikerorientáció, kudarckerülés, konfliktus, kompromisszum, horogdobás, 

csípődobás, fogásbontás, keleti filozófia. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció Órakeret 8 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Bemelegítés és levezetés hatása a sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 

A fittségi paraméterek ismerete, mérésükben aktív részvétel. Az 

önfejlesztő célok megfogalmazása. 

A relaxációs gyakorlatok felismerése, megnevezése. A prevenció 

értelmezése. A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a 

feszültségszabályozásban. 

Az egészséges életvitellel kapcsolatos értékek elismerése. Egy 

szakma, munkatevékenység esetleges ártalmait megelőzni képes, 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportolás egyéni döntéseihez elengedhetetlen 

információk körének bővítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 
A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő szabályjátékok és 

feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játékok 

testtartásjavító feladatokkal. 

 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése egyre differenciáló terhelés mellett.  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a 

terhelésre. Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

Gyakorlás az edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű 

edzéstervek szerint. 

Nemek közötti eltérések elfogadása az edzésaktivitásban. 

Erősségek kihasználása sportszerű keretek közt, gyengeségek 

fejlesztése. Egyéni fejlesztés – köredzéssel feladatok. 

Motoros tesztek – előírás szerint. 

Természetismeret: 

ismeretek az emberi 

test működéséről. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel 

mérése – összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó relaxációs gyakorlatok: 

A szakmai ártalmak megelőzésére, a számítógépezés 

ellensúlyozására mozgásminták gyakorlása. 

A helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a 

tanár és a társak kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az 

okozati összefüggés egyszerű magyarázata. A testtartásért felelős 

izmok erősítését és nyújtását szolgáló több gyakorlat bemutatása. A 

gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és 

sportmozgásokban. 

 



 

 

A szenvedélybetegségek, függőségek megelőzésére a feszültségek 

sport általi oldásának megtapasztalása, kifejezése. 

A stresszoldás, a progresszív relaxáció értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, az azzal 

kapcsolatos természetes kommunikáció mint a műveltségterületi 

kommunikáció része. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, stresszoldás, 

önértékelés, gyenge oldal fejlesztése, testtudat, bemelegítési modell, 

ellenjavallt gyakorlat, ismétlésszám, intenzitás, pihenőidő. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

Sportjátékok 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló 

továbbfejlesztése megosztott tanári irányítással. Játék egyre bővülő 

versenyszabály-készlettel. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek 

megfelelő megválasztása. 

A játékfolyamat szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkötelezett játék 

melletti állásfoglalás. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű 

társ bevonásában, megválasztásában. 

 

Torna jellegű feladatok 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Esztétikus és harmonikus előadásmód. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, edzésszituációk, 

versenyszabályok ismerete. 

Elemi tájékozottság a tanult mozgások versenysportja területén a 

magyar sportolók sikereiről. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, 

illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. 

A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás 

gyakorlásában. 

A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, 

dobóteljesítmény. 

Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése. 

A tisztes edzésmunka becsületének megszilárdulása. 

A transzferhatás felismerése, más mozgásformák teljesítményének 

javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

Tapasztalat a sportolás során fellépő hatóerők, pl. időjárás hatásairól és 

a baleseti, sérülési, betegségi kockázatokról. 



 

 

Feladatok kooperatív megoldása alternatív sporteszközökkel, 

segítségadás, egymás tanítása. 

 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé 

betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák 

feletti uralom és annak elvárása. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból, 

fogásból. 

 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés a sérülésmentes sporttevékenység érdekében. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 

deformitás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának 

ismerete és megfelelő alkalmazása. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A megelőzést szolgáló relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A 

fittségi mérésekkel kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az 

egészség-edzettség érdekében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

  



 

 

Informatika 
 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -

feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a 

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, 

működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és 

célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 

társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 

eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében 

ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az 

eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos 

szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott 

lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 

alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető 

módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 

megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a 

digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, az 

információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív 

részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más 

tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az 

informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, 

a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és 

megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és 

eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika 

tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ 

aktív polgárává –, illetve  a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális 

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek 

tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak 

az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a 

készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület 

feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok közötti 

együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel 

a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja 

elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési 



 

 

feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra 

és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. 

Az informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető 

működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az adattárolást, 

a digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek 

működését.  

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő 

módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a szakközépiskolai 

fejlesztési feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel 

megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok 

kezelésére, különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére 

kerül sor. A számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, 

megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával 

szembeni attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a 

tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül 

kommunikálnak a számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök 

kiválasztása, a szöveg-, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, 

prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák 

megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások 

megismerése, a használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek 

fejlesztése többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást 

és az innovációt. 

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az 

interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök 

hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, 

hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az 

ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak 

megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló 

használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk online 

adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok 

értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A 

túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes 

felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek 

elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs 

formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs 

folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, 

rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A 

csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok 

számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak 

használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó 

elvárásokat, szabályokat. 

A Médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok 

elérését, használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában 



 

 

foglalja az egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, 

objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje 

az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív 

állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes 

szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra 

hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben számtalan 

biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő 

módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára, pl. a 

médiában szereplő események különböző szempontok szerinti értelmezésére, a társakkal történt 

esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák kifejtésére. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok 

betartatásával és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat 

az erkölcsi gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. A biztonságos adattárolás 

megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az illetéktelen adathozzáférés 

megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszközök használatával 

fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely 

fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az 

önálló tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a 

pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra 

nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert 

információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, a 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését, és a hatékony, önálló 

tanulást. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az 

idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A diák a program használatát bemutató 

dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során idegen nyelvű szövegrészeket olvas. A 

feladathoz tartozó problémák programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, 

források találhatók az interneten, emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A 

programok használatát segítő dokumentumok tanulmányozása, illetve a fórumokon való 

levelezés során jelentősen mélyül a tanulók angol nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs 

képességük. 

Az Infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a 

médiatudatosságra nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média 

mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és 

a kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt 

célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó részvevője 

legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból 

legyen képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni 

a valóságot és a virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk 

megismerésében, ezért a média működésének megismerése nélkülözhetetlen az információk 

kritikus értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus gondolkodás 

ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes elemei a manipuláció eszközei is 

lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való 

felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető a káros függőség 

kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló döntéshozatalon alapuló 



 

 

mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, melyekben elkerülhetetlen a 

segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, 

értékeket ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a 

családi életre neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni 

felelősségvállalással jár, amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online 

tevékenységek végzésekor lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális 

kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az 

önismeret, és a szövegértő, -feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás 

eredményességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás 

megvalósításához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi 

és lelki egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált 

gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi 

tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a 

környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is 

hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok 

közötti különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, 

ezért eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi 

évfolyamokon a tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, 

körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és felhasználások körét. 

 

 

9–10. évfolyam 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz 

jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik 

rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. A szakközépiskolai évek során a magabiztos 

készségeken alapuló alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló informatikai eszközök 

lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly. 

Napi életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló 

információk alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az 

alkalmazói ismeretek birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések 

előkészítésében.  

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, 

ennek érdekében ismerkednek meg a tanulók a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges 

fogalmakkal és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számítások a hétköznapi 

élet során is fontos szerepet látnak el. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket 

végezhetünk, az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel 

egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani.  

Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás fejlesztési 

célja, hogy a tanulókat alkalmassá tegye a szakmájuknak megfelelő programok keresésére, 

kiválasztására valamint kezelésére. A tanulóknak alkalmassá kell válnia a szakirányuknak 

megfelelő új számítógépes programok fejlesztési céljainak megfogalmazására, a fejlesztői 

csapattal való együttműködésre. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, 

természettudományi, nyelvi és egyéb problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként 

elsősorban csoportos és projekt munkaformákat alkalmaznak. 



 

 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon 

használják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében 

tetszőleges eszközökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, 

másrészt az egyszerű, véletlen eseményeket tartalmazó folyamatok modellezésére és 

szimulációjára kerül sor.  

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a 

hangsúly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az 

infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásait. 

Bármilyen tantárgyi műveltségi terület esetében önállóan használják az elektronikus 

média lehetőségeit. Hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges eszközöket.  

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók a korosztálynak és a 

szakmai tanulmányaiknak megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal 

találkoznak, felkészülnek a veszélyek elhárítására, megismerik a jogi és etikai vonatkozásokat. 

Kiemelt szerepet kap az információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének 

értékelése. Tapasztalatot szereznek az informatikai eszközök helyes használatának 

elsajátításában, bővítik a kulturális együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos 

ismereteiket és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a 

változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök 

fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és 

ezek összefüggéseit. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak és az igényeiknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokat ismernek meg, felismerik a szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepét, céljait, és törekednek a biztonságos, kritikus használatra. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztása, majd a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók 

kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus 

szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet.  

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe 

vevő alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött 

információt igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. 

Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges 

munkakörnyezet megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számítógépes perifériák megismerése, 

használatbavétele, működésük fizikai alapjai 

A számítógép fő egységeinek megismerése, az 

alaplap, a processzor, a memória főbb jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó 

eszközök használata, működési elve. 

Fizika; kémia: elektromágnesesség, 

optika, félvezetők, folyadékkristályok, 

színek, festékek, analóg és digitális jelek. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet 

kiválasztása 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet 

kiválasztási szempontjainak megismerése. 

Digitalizáló eszközök. 

Az operációs rendszer és a számítógépes 

 



 

 

hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai. 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai 

környezet tudatos alakítása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és 

hardveres biztosítása.  

Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének 

megakadályozása. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak 

megfelelő számítógépes munkakörnyezet 

kialakítása. 

Biológia-egészségtan: az érzékszervek 

védelmét biztosító szabályok, helyes 

szokások; a környezeti állapot és az 

ember egészsége közötti kapcsolat, igény 

az egészséges életkörülményekre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Digitális kamera, adatvédelem.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

22 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 

Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő 

programmal. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Körlevél készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a 

megfelelő formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok 

létrehozása, átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok 

készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat 

megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása 

Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése. 

Élőfej, élőláb. 

Stílusok alkalmazása. 

Tartalomjegyzék készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása. 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: 

projektmunka elkészítése; kísérlet 

vagy vizsgálat jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

 

Vizuális kultúra: gyűjtött információ- 

és képanyagból írásos összefoglaló 

készítése. Médiahasználat. 

Körlevél 

A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának 

megismerése. 

Dokumentum készítése körlevél funkció 

felhasználásával. 

Egyéb iskolai dokumentum készítése 

kiadványszerkesztő programmal. 

 

Különböző formátumú produktumok készítése, a 

megfelelő formátum célszerű kiválasztása 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegalkotás. 



 

 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, 

fénykép, film, animáció stb.) elhelyezése közös 

multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: 

vizsgálatok eredményének 

prezentálása; projektmunka 

bemutatása. 

Hangszerkesztés 

Digitális hangformátumok megismerése.  

A formátumok átalakítása. 

Hangszerkesztő program használata.  

Ének-zene: saját munkák, gyűjtések 

felhasználása az elektronikus 

hangalakítás során. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív 

anyagok, bemutatók készítése 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói 

eszközök kiválasztása és komplex használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

Vizuális kultúra: mozgóképi 

szövegkörnyezetben megfigyelt 

emberi kommunikáció értelmezése. 

Szövegkörnyezetben megfigyelt 

egyszerűbb (teret és időt formáló) 

képkapcsolatok, kép- és 

hangkapcsolatok értelmezése.  

Átélt, elképzelt vagy hallott 

egyszerűbb események mozgóképi 

megjelenítésének megtervezése, 

esetleg kivitelezése az életkornak 

megfelelő szinten (például story-

board, animáció, interjú).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, 

törzsdokumentum, multimédia, videó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
22 óra 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt 

adatokból célszerű diagramok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

A hétköznapi életben előforduló problémák 

megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. 

Matematika: kamatos kamat számítása, 

befektetésekkel, hitelekkel kapcsolatos 

számítások. 

Statisztikai számítások 

Statisztikai függvények használata 

táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése.  

Matematika: számok, műveletek, egyéb 

matematikai szimbólumok (pl. képek, 

szakaszos ábrák, diagramok, 

táblázatok, műveletek, nyitott 

mondatok) alapján az általuk leírt 

valóságos helyzetek, történések, 

összefüggések elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan; kémia; fizika: a 

természeti és technikai rendszerek 

állapotának leírására szolgáló 



 

 

szempontok és módszerek használata. 

Adatkezelés táblázatkezelővel 

Adatok rendezése, szűrés.  

Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő 

adatokra.  

Matematika; földrajz; fizika; kémia: 

táblázatok adatainak rendezése.  

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Fizika; földrajz; matematika: a térbeli 

tájékozódást szolgáló eszközök és 

módszerek alapjai és felhasználásuk. A 

GPS idő-, távolság- és 

sebességadatainak értelmezése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis 

kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Algoritmusok alkalmazása a 

feladatmegoldásokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Infokommunikáció 

Órakeret 

6 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 
Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ 

megkülönböztetése, az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a 

találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia; biológia; fizika: 

természettudományos projektek 

kidolgozása, pályázati anyagok 

készítése. 

A számítógéppel segített tanulás 

módszereinek alkalmazása a mérés, 

információkeresés, bemutatók és a 

kommunikáció segítésére.  

A problémamegoldásra irányuló, 

hatékony információkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a 

manipuláció megismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség 

szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: egy esemény 

információinak begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, ezek 

összehasonlítása, elemzése, az 

igazságtartalom keresése, a 

manipulált információ felfedése. 



 

 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása 

hagyományos és elektronikus, internetes 

eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és 

videoanyagok, weblapok publikálása az interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
6 óra 

Előzetes tudás 

Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern 

infokommunikációs eszközök hatékony használata. A kommunikáció 

elméletének ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy 

több résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok 

megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  

Csoportmunka az interneten.  

Idegen nyelvek: 

kommunikáció külföldi 

partnerekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák 

összehasonlítása az elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák 

azonosítása, a függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs program. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Médiainformatika 8 óra 

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési 

folyamatban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, 

elektronikus könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális útvonalválasztás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott 

eljárások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az 

információhitelesség megőrzési technikáival 

való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének 

értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és gyakorlat: részvétel a 

társadalmi felelősségvállalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az 

infokommunikációs publikálási szabályok 

megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak 

megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok 

megismerése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a célnak 

megfelelő információforrások, eszközök, 

módszerek kiválasztása.  

 

Magyar nyelv és irodalom: a források 

megjelölése, az idézés formai és etikai 

szabályai, jegyzetek készítése, netikett. A 

forráskritika technikái. 

Az információ és az 

informatika gazdaságra, 

környezetre, kultúrára, 

személyiségre, egészségre 

gyakorolt hatásának 

megismerése 

A globális információs 

társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra 

jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések 

gazdasági, környezeti, 

kulturális hatásainak 

felismerése. 

Az informatikai eszközök 

használatának következményei 

a személyiségre és az 

egészségre vonatkozóan. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a fenntarthatóság értékének 

és érdekének elfogadása, tudatos és cselekvő részvétel az 

emberi környezet állapotának megőrzésében, javításában. 

 

Fizika; biológia-egészségtan; kémia: a számítógéppel 

segített tanulás módszereinek alkalmazása a mérés, 

információkeresés, bemutatók és a kommunikáció 

segítésére.  

Információs- és kommunikációs rendszerek felépítése, 

jelentőségük. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az információs-kommunikációs 

társadalom műfajainak megfelelő olvasási szokások 

gyakorlása, az ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, kiküszöbölése. 

 

Matematika: matematikai modellek (pl. nyitott mondatok, 

gráfok, sorozatok, függvények, függvényábrázolás, 



 

 

számítógépes programok, statisztikai elemzések), 

alkalmazásuk módja, korlátai (pontosság, értelmezhetőség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, 

plágium, közkincs, szabad felhasználás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az e-szolgáltatások szerepe és használata 4 óra 

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a 

szolgáltatások kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a 

médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, 

biztonsági vonatkozásainak feltérképezése 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben 

betöltött szerepének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus 

használata, értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és 

veszélyeinek felismerése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

mindennapi tevékenységekben és a 

fogyasztói szokásokban 

megnyilvánuló egészség- és 

környezettudatosság. 

Összetett technológiai, társadalmi 

és ökológiai rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák 

felismerése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek 

megfigyelése és azonosítása. Tudatos vásárlókép 

kialakítása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

környezetre és az emberi 

egészségre gyakorolt hatások. 

Tudatos vásárlás, fogyasztói 

szokások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

manipulációs szándék, a hibás 

következtetések és a 

megalapozatlan ítéletek 

felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat 

áttölteni kameráról a számítógép adathordozójára; 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

ismerje az ergonómia alapjait. 
 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, 

egyszerű számításokat elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 



 

 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból 

lekérdezéssel információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, 

használható formába rendezni. 
 

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 infokommunikáció 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; 

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 azokat értékelni, tudatosan 

fejleszteni. 

  



 

 

CIGÁNY NÉPISMERET 
A hazai cigány nemzetiség számára a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének 

alapvető feltétele. Megnőtt a nemzetiségi nevelést és oktatást végző intézmények szerepe a 

kultúra közvetítésében, az identitás tudatosításában. A nevelés és oktatás feladatai éppen ezért 

nem korlátozódhatnak csak az ismeretek átadására és a készségek fejlesztésére. Gyakorlati és 

sokrétűen felhasználható tudásra és a képességek fejlesztésére kell törekedni, amelyek egyben 

feltételei az értékeken alapuló cselekvésnek. Az önmeghatározás, az ítélőképesség, a tudomány 

és művészet iránti nyitottság és a mindenkori személyes adottságok és lehetőségek határain 

belüli teljesítmény elérése a cél. Ez a feltételrendszer nyit utat a felelősségteljes élet felé. Az 

élethosszig tartó tanulás jegyében a magyarországi nemzetiségek legfontosabb oktatáspolitikai 

célja egy olyan nevelési és oktatási kínálat fenntartása és fejlesztése, amely mindenki számára 

elérhető és átjárható. A szokások ápolása, a történelem és a jelen ismerete – mindezek az 

identitás nélkülözhetetlen részét képezik. Modern világunkban az emberi kapcsolatokon 

keresztül történő tanulás éppoly fontos, mint a tudás és az információ megszerzése, valamint 

cselekvési stratégiák kifejlesztése. A tantárgy sajátosságából - miszerint a család érték- és 

hagyományközvetítő szerepét és azok tiszteletét egyre inkább át kell vállalnia - adódnak a célok 

és feladatok is. A cigány nemzetiségi nevelést, oktatást vállaló iskolák tanulói először 

élményszerű helyzetekben találkoznak a legfontosabb hagyományokkal, az életmódbeli 

szokásokkal és a nemzetiség kultúrájával. Ezekre az élményekre építve cselekvés- és 

projektorientált oktatási formákban a fokozatosság elve alapján szereznek ismereteket a 

nemzetiség történeleméről, néprajzáról, nyelvéről, irodalmáról és a médiáról. A tanulók 

tájékozottak abban, hogy a hagyományőrzés családon kívüli színterei különböző intézmények 

és szervezetek. A népismeret tantárgy tanulása a tanulók számára lehetővé teszi, hogy 

toleránsak és nyitottak legyenek a mássággal szemben, amely alkalmassá teszi őket más 

nemzetiségek és népek elfogadására. A heti egy tanítási óra tizenkét évfolyamon keresztül 

intenzív és alapos ismeretszerzést és képességfejlesztést tesz lehetővé. A kerettanterv a 

népismeretet önálló tantárgyként tervezte.  

A népismeret tantárgy feladata - identitás- és értékközvetítés - hatással van a módszerek 

megválasztására. A nyitott oktatási formákban történő tanítás olyan ismeretszerzést biztosít, 

amely az élménytől a cselekvésen és megértésen át a tapasztalathoz vezet. Így fokozatosan 

kialakulnak a tanulókban azok a kompetenciák, amelyek alkalmassá teszik őket önálló 

projektek lebonyolítására. 

 

SZH/1. évfolyam 

Az egyéni érdeklődés döntő fontosságú. Törekedni kell a tanulók között lévő különbségek 

lépésről lépésre történő kiegyenlítésére.  

A tantárgy bő teret kínál kérdések megfogalmazására és megválaszolására, 

kommunikációs helyzetek egyszerű nyelvi eszközökkel történő megoldására, a tér-idő 

fogalmának mélyítésére. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szociális kapcsolatok Órakeret 

13 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Énkép alakítása, szülőszerepek, családi összetartozás tudatának 

mélyítése, rokonsági ágak árnyaltabb megismertetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Személyes beszélgetések: énkép, 

szülők, család, rokonok - cigány 

Cigány nyelv és irodalom: a témához kapcsolódó 

nyelvi kifejező eszközök. 
 



 

 

megnevezések használata. Családrajz 

készítése. 

Távolabbi rokoni kapcsolatok 

megkülönböztetése. 

A család és a rokonság életének fontos 

eseményei (mindennapok és 

ünnepnapok). Magatartásformák. 

Matematika: számfogalom érlelése. 
 

Környezetismeret: életünk hétköznapjai és 

ünnepnapjai. 
 

Vizuális kultúra: emberalakok és mozgások 

ábrázolása. 
 

Dráma és tánc: szituációs játékok, élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása. 

Kulcsfogalmak Anya, apa, testvér, nagyszülő, család, rokon. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természeti és társadalmi környezet 

Órakeret 

13 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen környezet élő és élettelen dolgainak (növények, állatok, 

tárgyak) megláttatása. 

Ismeretek/Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Jellemző tárgyak, épületek, képek 

megfigyelése. 

A településre jellemző 

helymeghatározások (templom, 

iskola, temető). Tájékozódás 

gyakorlása. 

A cigány családi ház, az utca 

jellegzetessége.  

A természet szeretete. Épített 

környezet: régen és ma. 

Cigány nyelv és irodalom: a témához kapcsolódó 

nyelvi kifejezőeszközök használata. 
 

Magyar nyelv és irodalom: egyéni élmények 

megfogalmazása. 
 

Környezetismeret: élő és élettelen dolgok, a víz, a 

tűz szerepe. 
 

Vizuális kultúra: táj- és tárgyábrázolás. 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: anyagismeret, 

eszközhasználat. 

Kulcsfogalmak Ház, épület, utca, falu, város, élő és élettelen környezet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Múlt és jelen 

Órakeret 

12 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az idő múlására, valamint a helymeghatározásra vonatkozó 

kifejezések helyes használatának gyakorlása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A cigány meséken, eredetmondákon 

keresztül - az életkori sajátosságoknak 

megfelelően – betekintés az elődök 

életébe. A cigány mesemondás mássága. 

Emblematikus jelképek: zászló, himnusz. 

Magyar nyelv és irodalom: a cigány 

gyermekirodalom remekeiből, bábjáték. 
 

Vizuális kultúra: illusztráció készítése, 

rajzfilm megtekintése. 
 

Ének-zene: zenehallgatás, daltanulás. 

Kulcsfogalmak Vándorlás, ló, szekér, zászló, himnusz. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kulturális élet 

Órakeret 

22 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A múlt értékeinek tiszteletére, a szokások, hagyományok ápolására 

nevelés kezdete. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés szokásokkal (az év jeles 

napjai, az emberi élet fordulói), 

hagyományokkal: mondókák, 

gyermekversek, mesék hallatán.  

Hangutánzó játékok, hangadó és 

hangszerpótló eszközök 

megszólaltatása. Cigány dalok. 

Ünnepekhez kapcsolódó köszöntők, 

ajándékok, vendégvárás. Cigány ételek 

megismerése. 

A cigány tánc alapelemeinek 

kipróbálása. 

Cigány nyelv és irodalom: a cigány 

gyermekirodalom gyöngyszemeiből. 
 

Magyar nyelv és irodalom: drámajátékok. 
 

Ének-zene: hangok, ritmusok, daltanulás, 

zenekezdeményezési, muzsikálási tapasztalatok, 

hangszerek, zenehallgatás. 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: háztartási 

ismeretek. 
 

Testnevelés és sport: ütemek, mozgásfajták, 

tánclépések. 

Kulcsfogalmak Találós kérdés, mondóka, kiszámoló, nyelvtörő, vers, mese, dal, 

hangszer, zene, tánc. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Cigány nyelvek 

Órakeret 

5 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A cigánysághoz való tartozás, kötődés vállalása. A közösség 

nyelvének megkedveltetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nyelvhasználat otthon (családban, 

rokonságban) és az iskolában (tanár, tanulók).  

Néhány gyermekirodalmi mű megtanulása 

magyar és cigány (beás és/vagy romani) 

nyelven. Köszönési formák, számolás 1-10-ig. 

Cigány nyelv és irodalom: az életkori 

sajátosságoknak megfelelő, kiejtés 

szerinti egyszerű nyelvhasználat. 
 

Magyar nyelv és irodalom: válogatás a 

cigány gyermekirodalom műfajaiból. 
 

Ének-zene: daltanulás, zenehallgatás. 

Kulcsfogalmak 
Cigányok beszéde, hallás és utánmondás, figyelem, pontosság, 

gyakorlás. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A cigány gyermekirodalom és ének-zene valamelyik műfajában a tanulók 

adjanak elő egy-egy szabadon választott művet, vagy mondják el tartalmát. 

Tudják megkülönböztetni a múlt és a jelen történéseit, eseményeit. 

Ismerjék családjukat, rokoni kapcsolataikat, tudjanak róla folyamatosan 

beszélni. Legyenek pozitív élményeik a cigány népcsoporttal, emberekkel, 

társakkal kapcsolatban. 

 

 



 

 

SZH/2. évfolyam 

Ebben az időszakban azok a tanulási és tanítási folyamatok erősödnek, amelyek az iskolai 

teljesítményhez kötődnek. A tanulók személyes motiváltságára különös hangsúlyt kell fektetni.  

A tantárgy lehetővé teszi a szóbeli kifejezőkészség nagymértékű fejlesztését 

élménybeszámolók, tapasztalatok megosztásának biztosításával. Mélyíti a tanulók kritikai 

gondolkodását, mindennapi felelősségvállalását. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szociális kapcsolatok 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Szerepek és személyek közötti kapcsolatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló önismeretének fejlesztése. Hasonlóságok és különbségek 

megláttatása, elfogadás, tolerancia gyakorlásának támogatása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A cigány család szerkezete, hierarchiája. 

Azonos családba (silyéd, chalado), nemzetségbe 

(vigă, nyamipe) tartozás elvei, szempontjai. 

Családi normák, szabályok. Generációk 

együttélése. Ragadványnevek. A rokoni 

kapcsolatok részletesebb kibontása, 

rendszerezése. Emberi viszonyok szélesebb 

spektruma. Egyéni és közösségi hasonlóságok, 

különbségek. Cigányközösségek bemutatása.  

Magyar nyelv és irodalom: Mindennapi 

élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. A 

nevek eredete, használata, helyesírása. 

 

Matematika: becslések, fejszámolások, 

alapműveletek gyakorlása. 

 

Dráma és tánc: szituációs játékok. 

Kulcsfogalmak Féltestvér, unokatestvér, közösség, barátság, szabály. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természeti és társadalmi környezet 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás A lakóház körüli élő és élettelen környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Helymeghatározásra vonatkozó kifejezések gyűjtésének és 

használatának segítése. Helyi tájékozódás gyakoroltatása. Az élet 

tiszteletére nevelés. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szűkebb és tágabb környezet. A ház 

berendezési tárgyai. Különböző házak, utcák, 

terek. Adott település szerkezete. Az itt élő 

nemzetiségek. 

Viszonyítások (tér-idő) gyakorlása. 

Cigánytelepek-cigányközösségek bemutatása 

egyéni élmények, képek alapján. Gazdasági 

élet nyomai. Kötődés a természethez. Ehető és 

mérges gombák. Keresetkiegészítő 

tevékenységek. Gyógynövények (kamilla, 

gyermekláncfű, hársfa, csalán) és gyógyító 

hatásuk. Növénygyűjtés, bajelhárítás, orvoslás. 

Állatok a lakókörnyezetben, haszonállatok. 

Magyar nyelv és irodalom: tér-idő helyes 

fogalomhasználata (előtt, mögött, mellett, 

előbb, utóbb). 

 

Környezetismeret: élőhelyek, állatok és 

növények felismerése, csoportosítása, 

rendszerezése. Könyvtárhasználattal 

természetismereti kiadványok felfedezése 

(könyvek, magazinok). 

 

Vizuális kultúra: táj- és tárgyábrázolás. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egyszerű 

alaprajzok, makettek készítése. 



 

 

Kulcsfogalmak Település, telep, cigánysor, gazdasági élet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Múlt és jelen 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Történelmi mesék felidézése, jelképek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az idő tagolására szolgáló kifejezések helyes használatának 

megtanítása. A múlt nagyjainak tiszteletére nevelés. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A legfontosabb állami jelképek 

értelmezése. A cigány himnusz (Zöld 

az erdő) megtanulása. 

Híres cigányok régen és ma (irodalom, 

képzőművészet, zene). Nép- és 

műköltészeti alkotásokban pozitív és a 

negatív hősök tulajdonságainak 

elemzése. Cigánydalok, cigányzenék, 

cigánytáncok. Modern irányzatok. 

Példaképek. 

Cigány nyelv és irodalom: a témához kapcsolódó 

nyelvi kifejező eszközök használata. 
 

Magyar nyelv és irodalom: életutak és alkotások. 
 

Vizuális kultúra: művészi alkotások másolása. 
 

Ének-zene: ritmusgyakorlatok, ismerkedés a 

hangszerekkel, hangszerpótló eszközök (kanna, 

kanál, szájbőgőzés), zenehallgatás. 
 

Testnevelés és sport: mozgáskoordináció, 

tánclépések tanulása. 

Kulcsfogalmak Jelkép, irodalom, képzőművészet, népzene, műzene, hangszerpótlás, 

példakép. 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 
Kulturális élet Órakeret 22 óra 

Előzetes tudás 
Cigány gyermekirodalom és ének-zene tárgykörben rövid művek 

ismerete. 

A tematikai egység 

 nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció során szerzett ismeretbővítés, az információ 

cseréjének, sokféleségének tudatosítása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az év jeles napjaihoz, az emberi élet fordulóihoz 

kötött szokások (születés, keresztelés, háztűznéző, 

leánykérés, esküvő, menyasszonytánc, halál, 

virrasztás, temetkezés). Szolgáltatott 

(betlehemezés, karácsonyi kántálás) és alkalmazott 

(búcsús és halottas énekek) hagyományok. A 

cigány kultúrkör színeinek és motívumainak 

felfedezése.  

A cigány tánc ritmuskísérete. Üdvözlési formák, 

alkalmakhoz kapcsolódó köszöntések, 

jókívánságok. Babonák és hiedelmek 

(betegségdémonok, végzet, jóslás, 

szerencseszimbólumok). Istenhit. 

Cigány nyelv és irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi kifejező eszközök 

használata. 
 

Környezetismeret: életmód és 

foglalkozás közötti összefüggés 

keresése, tárgykultúra.  
 

Vizuális kultúra: Képfelismerések és 

megjelenítések. 
 

Testnevelés és sport: tánctípusok, 

csettintés, csapásolás gyakorlása. 

 



 

 

Hagyományos mesterségek bemutatása és 

kipróbálása (vályogvetés, kosárfonás, fa- és 

fémmegmunkálás, muzsikálás, lókereskedelem). 

Kultúraőrző fotók, tárgyak gyűjtése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

mesterségek felelevenítése, használati 

tárgyak készítése. 

Kulcsfogalmak Szokás, hagyomány, viselet, motívum, ritmus, mesterség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Cigány nyelvek 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás A másság megtapasztalása kommunikációs szinten. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott településen beszélt cigány nyelv megszerettetése, 

népszerűsítése, átörökítése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A cigány hangok helyes kiejtése. Írott szöveg 

olvasása.  

A két cigány nyelv megismerése. Szótárhasználat. 

Nyelvjárások és mesterségek kapcsolata. 

Memoriterek.  

Cigány nyelv és irodalom: a 

témához kapcsolódó nyelvi kifejező 

eszközök használata, nyomtatott 

szövegek kutatása, 

tanulmányozása. 

 

 

  

Kulcsfogalmak Írott és hallott szöveg, memoriter, szótár, nyelvjárás. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A cigány irodalom minden műfajában legyenek képesek a tanulók 

előadni egy-egy szabadon választott művet. Ismerjék a lakóhelyükön élő 

nemzetiségeket, a cigány népcsoportot, annak hagyományos 

mesterségeit, szokásait, nyelvjárását. Képesek legyenek saját 

népcsoportjukról, rokonságukról, családjukról, nemzetiségi élményeikről 

szóban beszámolni. Adjanak elő cigány táncmotívumot és/vagy cigány 

dalt. A múlt és a kultúra megismerésével a tanulókban formálódjon az 

azonosságtudat. 



 

 

RUSZIN NÉPISMERET 
 

A ruszin népismeret tantárgy oktatásának alapvető célja az egyén és a közösség 

identitástudatának, származástudatának formálása, kialakítása. Fő feladata a magyarországi 

ruszinok történelmi múltjának megismertetése, szellemi és tárgyi kultúrájának, hitvilágának, 

szokás- és hagyományrendszerének, nyelvének átörökítése, megőrzése. 

A múlt és a hagyományos kultúra értékeinek megismerésével hozzásegíthetjük a 

tanulókat a nemzetiségükkel való azonosuláshoz, származásuk tudatosításához olyan 

nemzetiség tekintetében, melynek nincs és nem is volt anyaországa. 

A tantárgy ismeretanyaga a ruszin nép összetett történelmére, vándorlások és 

letelepedések történéseire, különböző társadalmakba való beépülések követésére, 

kultúrtörténetre épít. A tantárgy tudásanyaga révén fontos célnak tekinti a ruszin nép 

magyarországi, (később) európai és tengerentúli csoportjainak felkutatását, alaposabb 

megismerését. A tanulóknak meg kell ismerniük származásukat, a nemzetiségi csoport, illetve 

közvetlen családjuk történetét, hagyományait, értékrendjét. A szűkebb környezet 

megismertetése, megszerettetése egyben a hazaszeretethez vezető út, mely a ruszinok esetében 

az egykor „választott” haza szeretetét jelenti. 

A tudásanyag fő értéke a nemzetiség megbecsülése, tisztelete, szeretete, a „megtalált 

lakóhely” egyedi értékeinek megismerése, megvédése és gazdagítása. A tantárgy, a tematikai 

egységekhez rendelt kulcskompetenciák megjelenítésével, az ismeretszerzésen túl hozzájárul a 

személyiségfejlesztéshez. Toleranciára, empátiára, szolidaritásra, a múlt és az ősök tiszteletére 

nevel, más kultúrák, nyelvek vallások iránti nyitottságra, elfogadásra ösztönöz (az adott 

korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével). Tiszteletet ébreszt a hazai és 

hazánkon kívül élő ruszinok, valamint a hazánkban élő magyarság és más nemzetiségek iránt. 

A rohamosan növekvő asszimiláció következtében megnőtt a nemzetiségi intézmények 

szerepe a nyelv, a kultúra és az identitás továbbadásában. A nevelés és oktatás feladatai nem 

merülhetnek ki csupán az ismeretek átadásában, sokrétűen felhasználható tudásra és 

képességekre van szükség, mint például az önmeghatározás, az ítélőképesség, a tudomány és a 

művészetek iránti nyitottság és a teljesítmény elérése a lehetőségek határain belül. 

A nemzetiségek legfontosabb oktatáspolitikai célja egy olyan oktatási és nevelési 

kínálat fenntartása, amely mindenki számára elérhető és átjárható. A nyelv magas szintű 

birtoklása, a helyi nyelvjárások és szokások ápolása, a történelem és a jelen ismerete – 

mindezek az identitástudat nélkülözhetetlen részét képezik. 

Jelen világunkban az emberi kapcsolatokon keresztül történő tanulás éppoly fontos, 

mint a tudás és információ megszerzése, valamint a cselekvési stratégiák kifejlesztése. 

Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy az asszimiláció következtében az oktatási 

intézmények nem építhetnek a tanulók otthonról hozott tudására. Az oktatás 

eredményességének érdekében ennek a megváltozott helyzetnek tükröződnie kell a fejlesztendő 

kompetenciák és a közműveltségi tartalmak meghatározásában. 

 

10%-os szabad órakeret felhasználása 

SZH/1. évfolyam heti: 1, évi: 36 óra 10%-os keret: évi 4 óra 

Negyedévente 1 óra, fogalmazásírásra a pedagógus által, a negyedévben vett témakörhöz 

kapcsolódóan megadott 3 témából történő szabadon választással a tanulók részéről 

A pedagógus érdemjeggyel értékeli a tanulók munkáját. 

Első osztályban a fogalmazás helyettesíthető rajzolással, vagy más művészeti technikával 

készített kép, montázs stb.-vel. 

 

SZH/1. évfolyam 

 



 

 

Az évfolyamokon a tanuló megismeri szűkebb családját, környezete ruszin kötődését, népzenei 

kultúráját, szokásait, nyelvhasználatát. Megismeri a településen élő ruszinság szokásait, 

hagyományait, részt vesz azok átörökítésében. Részt vesz népdalok, népmesék, népköltészeti 

alkotások bemutatásában helyi szinten és a településen túl. 

Az életkori sajátosságaiból adódóan a népismeret tantárgy tanítása időigényesebb 

tevékenységek és tanulási formák szervezését feltételezi egyéni érdeklődésre alapozva, és az 

egyéni különbségek figyelembe vételével. A tanulók játékos formában sajátítják el az 

állampolgári teendőket, valamint a demokratikus viselkedés szabályainak alapjait. A tantárgy a 

bevezető szakaszban fontos szerepet tölt be az önismeret, a társas kultúra és a családi életre 

nevelés területén. 

A tantárgy hozzásegíti a tanulót, hogy rendelkezzék kooperatív készséggel, megtanulja, 

majd alkalmazza az illemszabályokat. A fenntarthatóság és a környezettudatosság napi szintű 

igényévé válik. Szükségét érzi, hogy a nemzetiség nyelvén fejezze ki magát, miközben 

esztétikai-művészeti tudatossága is erősödik. 

A tanuló megfelelő szinten megismeri lakóhelye (települése) és a tőle távolabb élő 

ruszinok népi hagyományait, a többségi ruszinok görög katolikus hitvilágának főbb ünnepeit, 

azok nemzetiségi jellegét, a nagy ünnepkörök egy-egy hagyományát és az éves ünnepkör 

legfontosabb állomásait. Mindezeket képes évszakok szerint, időrendi sorrendben elhelyezni. 

A tanuló elsajátítja az együttélés legfontosabb szabályait, együttélési normákat a családban, az 

iskolában és a társadalmi életben. Megismerkedik a manuális és a művészeti alkotótevékenység 

több formájával. 

Kialakul belső igénye, hogy megőrizze környezete és elődei ruszin nemzetiségi életéhez 

kapcsolódó értékeit, hogy ruszin nyelven fejezze ki gondolatait, véleményét. 

Befogadói attitűdje a ruszin népköltészeti alkotások elsajátításában kiteljesedik. A 

tanulónak fejlődik emocionális érzékenysége. Képes versek, dalok, mesék elmondására, 

fejlődik ritmusérzéke, mozgáskultúrája. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Családunk története, tágabb 

családi kör 
Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A családi élettel kapcsolatos ismeretek, képességek fejlesztése, a 

másokért való felelősségvállalás érzésének kialakítása, fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Családtagok, családi szerepek, rokonok, kapcsolatok. 

Családi ünnepek, szokások, az emberi élet 

legfontosabb eseményei: születés, keresztelő, 

házasság. 

A múltbeli események elbeszélése idős emberektől 

hallott történetek vagy képek alapján. 

Információk gyűjtése a ruszin nép történetéről. 

Ruszin jelképek megismerése: címer, himnusz, zászló. 

Vizuális kultúra: fotók, videók, 

rajzok a családról. 

 

Ruszin nyelv és irodalom: altatók, 

dalok, versek, szókincs bővítése. 

 

Ének-zene: dalok a családdal 

kapcsolatban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybácsi, nagynéni, unokatestvér, rokon, keresztszülő, születés, 

házasság, elmúlás. 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 
Az én városom, falum, lakóhelyem Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos ismeretek átadása, a 

térbeli tájékozódás fejlesztése. Késztetés a környezet megóvására, 



 

 

fejlesztési céljai értékeinek megbecsülésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A tanuló lakóhelye környékének sajátos nemzetiségi 

hagyományainak felkutatása. 

Az adott település elhelyezkedése. 

A település nevezetességei, a ruszinsággal kapcsolatos helyszínek és 

alkotások megismerése: tájház, fatemplomok, falumúzeum, tornácos 

házak. 

Építkezés megismerése, az építkezés anyaga, jellege, fotók, régi 

házak megfigyelése, tájház bemutatása. 

Konyhakerti növények, háziállatok megismerése (állatutánzó, 

nyelvtörő mondókák). 

A kerti munkaeszközök felismerése. 

Ismeretek gyűjtése a lakóhely történetéről, idősebbek 

elmondásaiból, olvasmányokból. 

Vizuális kultúra: 

rajzok, fényképek 

lakóházakról (régen és 

ma). 

 

Ruszin nyelv és 

irodalom: helyes 

artikuláció és kiejtés, 

szókincsfejlesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vallás, falu, város, fatemplom, falumúzeum, utca, lakóház, állat, növény, 

évszak, természet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruszin népszokások, hagyományok 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ünnepekhez és évszakokhoz kötődő szokások gyűjtésére való 

felkészítés, késztetés. A magyarországi ruszin kultúrával való 

ismerkedés segítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés ruszin szokásokkal: „fonóba járás,” húsvéti-karácsonyi 

szokások, Luca-nap, András-nap, „vesszőzés”, lakodalom, 

disznóölés, Márton napja. 

Szokások gyűjtése, mesélése, játékos előadása magyar nyelven. 

Kántálás, egyházi, ünnepi szokások, imák, népi játékok készítése 

ünnepekre, ajándékozás. 

Tájház megtekintése, múzeumlátogatás. 

Emléktárgyak készítése csuhéból, vesszőből, agyagból. 

Ének-zene: 

ünnepekhez 

kapcsolódó dalok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

tárgykészítés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szokás, hagyomány, ünnep ima, lakodalom, aratás, szüret, tájház, 

természetes anyag. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruszin népköltészet Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A nemzetiségi hagyományok felelevenítése, népköltészeti 

alkotások megtanítása, átörökítése. Fantázia gazdagítása, 

értékrend formálása a népköltészeti alkotások megismerése 

által. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A népdal, népmese, népi játék, vers és dal jelentése, formája, 

felismerése. 

Közös daltanulás, szövegek értelmezése, népi játékok 

előadása. 

(Jakí t észé parobok, Ruszonszké mamomcské, Jakí tod 

Magyar nyelv és irodalom: 

népmesék fajtái, jellemzői. 

 

Ének-zene: népdalok 

tanulása. 



 

 

préklet, Ésol drotár, Éde baran mostom). 

Gyermekjátékok a természetben: fogócska, bújócska. 

Természettel kapcsolatos megfigyelések a népköltészetben, 

népi humor, népi bölcsesség. 

Helyi idősek történetei, nyelvjárás felismerése (néhány 

kifejezés erejéig). 

 

Ruszin nyelv és irodalom: 

szókincs bővítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népdal, hiedelem, bölcsesség, népmese, állatmese, népi humor, játék, 

játszóház, valóság, mese, népi bölcsesség, humor. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az időmeghatározással kapcsolatos ismeretek körének bővítése, 

pontosítása. Viszonyítások, időrendi sorrend kialakítása képességének 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az idő tagolására szolgáló kifejezések elsajátítása: nap, hét, 

hónap, év. 

Időmeghatározás: nem régen, amikor a szüleim kicsi gyerekek 

voltak, amikor még karddal harcoltak. 

Viszonyítások: előbb, később, ugyanakkor, most, régebben, 

nagyon régen. 

Események, tárgyak személyek időrendbe állítása. 

Néhány esemény, jelenség időpontjának megláttatása a kiemelt 

időponthoz képest.  

Helyszínek modellezése, rajzolása, terepasztal, makett. 

Matematika: tagolás, 

egységváltás képessége, 

számlálás. 

 

Ruszin nyelv és irodalom: 

szókincsfejlesztés. 

 

Vizuális kultúra: 

vázlatrajzok, modellezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Múlt, jelen, jövő, régen, most, majd, fiatal, idős, öreg, hét, hónap év, 

gyerekkor. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alapismeretek a magyarországi ruszinokról Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A magyarországi ruszin kultúra alapjainak megismertetése. Az 

identitástudat alapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

Ruszin nemzetiségi, közösségi élet bemutatása, megismerése. 

A lakóhelyen megtalálható értékek feltárása, megfigyelése, 

elemzése. 

A nemzetiség életmódja, vallása, kultúrája képekben, rajzokban. 

Szokások, hagyományok a családban és a településen. 

Ismerkedés a Ruszin élet című lap gyermekek rovatával, 

képanyagával. 

Válaszok keresése a következőkre: jellemvonásaim, miben 

hasonlítok másokra, mire vagyok képes, milyen szeretnék lenni, mit 

jelent ruszinnak lenni. 

Vizuális kultúra: 

képek, rajzok 

lakóhelyről, 

újságokból. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Falunap, rendezvény, életmód, hetilap, gyermekrovat, kultúra, 

hagyomány, szokás. 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók be tudják mutatni szülőfalujukat, családjukat, szűkebb 

rokonaikat. 

Tudatosul bennük, hogy ruszinul is kifejezhetik magukat, megismerik a 

megszólítás és a köszönések megfelelő formáit. 

Ismerik a hagyományos és vallási ünnepek elnevezéseit, szimbólumait. 

Meg tudják nevezni a konyhakerti növényeket, háziállatokat. 

Tudnak énekelni néhány helyi nyelvjárású népdalt, ismernek 

mondókákat, találós kérdéseket, gyermekjátékokat. 

Részt vesznek hagyományőrző ünnepségeken, elsajátítják iskolájuk és 

településük ruszin nyelvű elnevezéseit. 

A természet szeretete, az egészség védelme igényként épül be a tanulók 

személyiségébe. 

Betartják a kapcsolatteremtés elfogadott formáit, képesek azokat 

alkalmazni. 

 

 

SZH/2. évfolyam 

 

10%-os szabad órakeret felhasználása 

3-4. évfolyam heti: 1, évi: 36 óra 10%-os keret: évi 4 óra 

Negyedévente 1 óra, fogalmazásírásra a pedagógus által, a negyedévben vett témakörhöz 

kapcsolódóan megadott 3 témából történő szabadon választással a tanulók részéről 

 

Az általános iskola kezdő szakaszában a népismeret tantárgy főként a tanulók teljesítményére 

fókuszál a tanulás szervezése során. A tanulók a tanórákon és az iskolán kívüli tevékenységek 

során tovább ismerkednek a ruszin nemzetiség tárgyi és szellemi kultúrájával, ezáltal erősödik 

identitástudatuk, nemzeti öntudatuk. Játékos formában sajátítják el az állampolgári teendőket 

és a helyes viselkedés módjait, szabályait, megértik a szabályok fontosságát. Ebben a 

szakaszban fontos szerepet tölt be a tantárgy az önismeret, a társas kultúra és a családi életre 

nevelés terén. Képesek lesznek az együttműködésre, empátiára, átérzik és gyakorolják a 

segítségnyújtást. Képesek kooperációra, megértik a szabályok fontosságát. Képesek egyszerű 

közösségi szabályok követésére, bekapcsolódnak közös tevékenységekbe, és követik a 

közösségi hagyományokat. Elsajátítják a környezettudatos viselkedés szabályait, megtanulják 

a tárgyi és természeti környezet értékeinek megóvását.  

Megtanulják, és szokásukká válik, hogy nemzetiségi nyelven (anyanyelven) fejezzék ki 

magukat. Érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, tudják elemi szinten értékelni a 

változásokat, késztetést éreznek környezetük értékeinek megőrzésére.  

A tanulók megismerik a Magyarországon élő ruszinok kultúrájának főbb alkotóelemeit, 

a nagyobb ünnepkörök főbb hagyományait, az éves ünnepkör legfontosabb szokásait, 

hagyományait és az ezekhez tartalmilag kapcsolódó népköltészeti alkotásokat, a ruszin 

életmódhoz kapcsolódó szellemi és tárgyi emlékeket. A nemzetiségi rendezvényeken való aktív 

részvétel útján megismerik a helyi szokásokat. Ismerkednek a helyi nyelvjárás főbb 

jellemzőivel. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A hazai táj, közvetlen környezet 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A település nemzetiségi sajátosságainak, környezetének ismerete, 

néhány alapvető ismeret a növények termesztésével 

kapcsolatban, zöldségek, gyümölcsök elnevezése.  

A tematikai egység Ruszinlakta településekkel kapcsolatos régi mesterségek 



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

megtanítása, termésekkel való munkálatok elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A ruszinok vándorlásainak nyomon követése, ismerkedés az 

egykori életkörülményekkel. 

Kétnyelvűség, írott emlékek. 

Falutörténet, várostörténet, történelmi személyek. 

Hazánkban élő ruszinok letelepedése, tájegységek, 

mesterségek. 

Ruszinlakta települések, mai és múltbéli építkezés, 

berendezési tárgyak.  

Egyszerű családrajz, családfa vázolása, ruszin környezet 

megismerése. 

Kerti zöldségek és gyümölcsök termesztése, megfigyelése, 

felismerése. 

Kerti munkák, évszakokhoz köthető munkák megismerése. 

A természetben található termések, gyümölcsök felismerése, 

gyűjtése, felhasználási lehetőségei régen és ma. 

Miként óvhatom környezetemet, mit tehetek védelme 

érdekében?  

A természet törvényszerű változásaihoz kapcsolódó 

közmondások, mesék gyűjtése.  

Évszakok rövid szóbeli és írásbeli jellemzése. 

Környezetismeret: 

házinövények, gyümölcsök; 

évszakok; a család. 

 

Ruszin nyelv és irodalom: 

szókincsbővítés, zöldségek, 

gyümölcsök neve, rövid 

tömör leírások – faluház. 

 

Dráma és tánc: mese, 

szituáció feldolgozása, 

dramatizálás, 

munkafolyamatok 

mozgáselemei. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

tárgykészítés; mesterségek; 

a lakóhely. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Termés, konzerválás, aszalás, mesterség, foglalkozás, gyümölcs- és 

zöldségtermesztés, környezet megóvása, tisztaszoba, kamra, istálló. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Alapismeretek a Magyarországon élő 

ruszinok életéről, kultúrájáról 
Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 
Alapismeretek a magyarországi ruszinok kultúrájáról a település 

nyelvjárási jellemzői, használata családi körben.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek bővítése a magyarországi ruszinok életéről, kultúrájáról. 

Együttműködési képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ruszinlakta településformák (falu, város, tanya, hegyvidék). 

Tájékozódás térkép segítségével; a hegyvidéki ruszinok 

települései; közeli társtelepülések felkutatása; nagyobb, 

jelentősebb falvak megismerése. 

A nemzetek és népcsoportok korábbi és jelenlegi együttélése 

(szlovák). 

Ismertebb ruszin közéleti személyiségek megismerése, 

felkutatása. 

Nemzetiségi alapjogok megismerése életkornak megfelelően. 

Ruszin nemzetiségi rendezvényeken való aktív részvétel: helyi, 

regionális, országos szintű szereplések, előadások. 

A média szerepe: hazai tv-adás, Rondó rádióműsor, a Ruszin 

élet című lap megismerése. 

Nyelvjárások megfigyelése ruszinlakta falvakban, előadásokban, 

Vizuális kultúra: 

alaprajzok, faluház képei, 

rajzpályázatok munkái. 

 

Ruszin nyelv és irodalom: 

szókincsbővítés 

szövegtanulás által. 

 

Dráma és tánc: legendák 

dramatizálása, mesék 

feldolgozása. 

 

Ének-zene: dalok, 

népzene. 



 

 

közös rendezvényeken. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hegyi falu, ruszin település, nyelv, nyelvjárás, irodalmi nyelv, legenda, 

rendezvény, emlékmű, országos találkozó.  

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Ruszin hagyományok, népszokások, jeles 

napok 
Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 
Egyházi ünnepek (Mikulás, karácsony, farsang, húsvét), köszöntők, 

dalok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanulók megismertetése az évszakokhoz kapcsolódó szokásokkal, 

hagyományokkal, ünnepekkel. A hagyományok ápolására, átörökítésére 

nevelés.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok 

A magyar és ruszin néphagyományok megismerése: különbözőségek, 

hasonlóságok. 

Évszakokhoz kötődő hagyományok, ünnepek, jellemzői. 

 Szüret. 

 Adventi időszak: karácsony, Luca-nap, kántálás, 

köszöntők, betlehemezés. 

 Farsangi időszak: fonóba járás, maskarázás, kiszebáb 

égetés, fánk.  

 Húsvét: locsolkodás, „vesszőzés”, tojásfestés, 

komázás. 

Vallási jellegzetességek: kerepelés, éjféli mise, pászkaszentelés, 

körmenet, áldozás.  

Közismert névnapokhoz köthető néphagyományok: Mihály (szept. 

29.), Márton (nov. 11. ), Katalin (nov. 25.), András (nov. 30.), 

Borbála (dec. 4.), Luca (dec. 13.). 

Aktív részvétel a helyi szinten rendezett hagyományőrző 

rendezvényeken. 

Hagyományok színpadi feldolgozása – lakodalom, fonóban, 

farsangolás. 

A ruszin nép (fiatalok és idősek) népviseletének jellemzői, 

különbségek és hasonlóságok felismerése, népviseleti értékek. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: papír- és 

faalapú tárgyak 

készítése. 

 

Ruszin nyelv és 

irodalom: 

beszédfejlesztés 

személyes élmények 

alapján. 

 

Vizuális kultúra: 

rajzok készítése 

eseményekről, 

népviseletről, 

fényképek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ünnepkör, szokás, kétnyelvűség, jeles nap, élő hagyomány, kultúra, 

nyelvhasználat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruszin települések Magyarországon Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás Ruszin települések Magyarországon és határokon túl.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódási képesség fejlesztése. A ruszin települések 

elhelyezkedésével kapcsolatos ismeretek átadása. A másság tiszteletére 

nevelés. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az anyaország fogalma, élet anyaország nélkül, mennyiben 

vagyunk mások. 

Hegyek, erdők, kevés termőföld – ruszin elődeink életmódjának 

megismerése. 

Az erdő adta lehetőségek életfenntartó szerepe, hegyi falu. 

Fakitermelés, fafeldolgozás, erdőgazdálkodás, erdei termések 

gyűjtése, kézművesség (drótosok, faszénégetők, mészégetők) 

megismerése, jellegzetes települési formák összehasonlítása. 

Összefüggések felfedezése az állattartás és a földrajzi adottságok 

között.  

Nemzetiségek keveredésének megfigyelése, a szlovák és ruszin 

nemzetiség kapcsolata régen és ma. 

A szlovák és ruszin nyelv egymásra hatása – felismerés konkrét 

példák alapján. 

Környezetismeret: 

tájékozódási képesség, 

térkép; mesterségek; 

háziállatok. 

 

Vizuális kultúra: 

életmód képekben, 

rajzokban. 

 

Ruszin nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

foglalkozások nevei, 

földművelés, 

erdőgazdálkodás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyaország, favágás, termés, kézművesség, játszóház, „tót”, nemzetiség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Népköltészet Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás 
Hagyományos altatódalok, népdalok, mondókák, versek, 

népi játékok, legendák. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Népköltészeti alkotások megtanítása, az azonosulás 

képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közmondások gyűjtése, megismerése, népköltészet 

fogalma. 

Munkadalok, népdalok, ünnepi dalok, egyszerű imák 

memorizálása. 

Gyermekjátékok dramatizálása, előadásuk 

nemzetiségi és nem nemzetiségi közegben.  

Hagyományos ruszin legendák, regék, népi 

imádságok gyűjtése. 

Elődeink népi bölcsességei, tapasztalatok. 

A népmesék hősei, külső és belső tulajdonságaik 

leírása, tanulságaik megfogalmazása. 

Népviselet funkciója, esztétikuma az előadásokban. 

Népzene, folklór, népi hangszerek megismerése.  

Magyar nyelv és irodalom: 

népköltészeti alkotások jellemzői. 

 

Ruszin nyelv és irodalom: 

köszöntőversek, szókincsfejlesztés. 

 

Ének-zene: népdalok, rövid balladák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hősiesség, főhős, munkadal, szerepjáték, népviselet, népdal, népzene, 

ritmus, dallam, előadás, hagyományápolás, állatmese, tréfás mese, 

legenda. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismeri lakóhelye ruszin nemzetiségi hagyományait, 

emlékhelyeit, emlékműveit, épületeit és azok jellegzetes építkezési 

módját, sajátosságait. 

Tud köszöntőt mondani a legfontosabb családi alkalmakon. 

Jól ismeri és használja az évszakok (hónapok, napok) alapvető jegyeit. 

Érthetően el tud mondani 3–4 verset, 4–5 mondókát, néhány mesét, 10–

15 népdalt el tud énekelni. 



 

 

Felismeri a helyi nyelvjárás egyes elemeit. 

Ismeri a naptári és a főbb egyházi ünnepekhez kapcsolódó 

tevékenységeket. 

Meg tud nevezni néhány települést, ahol ruszinok élnek. 

Az olvasott népköltészeti alkotásokat képes képekben megjeleníteni. 

Aktívan vesz részt hagyományos emléktárgyak készítésében, 

játszóházas rendezvényeken, ruszin nemzetiségi ünnepségeken (ruszin 

nap, falunap). 

Ismeri a ruszin népviselet leggyakoribb elemeit, ismer népművészeti 

motívumokat, népi hangszereket. 

 

 

  



 

 

Helyi tanterv közismereti tantárgyai - B változat 

 

 

hosszabb képzési idejű rész-szakképesítés mellett alacsonyabb arányú 

közismereti képzés a felkészültebb tanulók számára 
 

 

 

Alkalmazandó az alábbi rész-szakképesítések oktatása esetén:  

21 215 01 Kosárfonó 

31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru eladó 

31 215 01 Virágbolti eladó 

21 622 02 Parkgondozó 

31 541 15 Falusi vendéglátó 

 

  



 

 

Óraháló 

 

Tantárgyak 

SZH/1. SZH/2. SZH/1. SZH/2. 

 B B 

 nappali esti 

 1. év 2. év 1. év 2. év 

Közismereti órák 

Kommunikáció és anyanyelv 3 2 1 0,5 

Élő idegen nyelv 3 2 2 2 

Matematika 3 + 1 2 1 0,5 

Társadalom és jelenkor-ismeret 1,5 1 1 0,5 

Természetismeret 1,5 1 1 0,5 

Alapvető munkavállalói és életpálya-

építési modulok 
0,5 +0,5 1 - 0,5 

Testnevelés és sport* 2 - - - 

Osztályfőnöki (osztályközösség-építő 

program) 
1 1 1 0,5 

Szabadon tervezhető 

órakeret:  

Informatika 1  - - 

Cigány kisebbségi népismeret / Ruszin 

népismeret 
1 1 1 0,5 

 Összesen: 16,5 10 8 5 

  8-10% szabad sáv (közismereti rész) 2,5 1 0,5 0,5 

  

Közismereti óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 19 11 8,5 5,5 

  Szakmai elmélet és gyakorlat együtt 15 21,5 7,5 10,5 

  8-10% szabad sáv (szakmai rész) 1 2,5 1 1 

  

Szakmai óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 16 24 8,5 11,5 

 

Közismeret és szakmai óra, szabadsáv 

nélkül - összesen 
31,5 31,5 15,5 15,5 

 

Közismeret és szakmai óra, 

szabadsávval - összesen 
35 35 17 17 

 Összefüggő gyakorlat - 3 hét 105  53 -  

 

Az egyes egységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 

10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat 

az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve a 

gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

  



 

 

Kommunikáció és anyanyelv 
(B variáció) 

 

A Szakképzési Hídprogram a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban 

haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok képzését 

teszi lehetővé. Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő 

bekapcsolódás biztosítása, de legalább a munkavállalásra felkészítés a rész-szakképesítés 

megszerzése lehetőségének biztosításával. E cél eléréshez elengedhetetlen a tanulók 

kommunikációs és anyanyelvi képességeinek és ismereteinek fejlesztése. Az olvasási, a 

szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a 

társadalmi beilleszkedésben, a társadalmi sikerességben. A társadalmilag elfogadott 

kommunikációs formák, viselkedésminták megismerése és használati módjuk elsajátítása 

nagyrészt e tantárgy keretei között zajlik. A NAT-ban is megfogalmazott nevelési célok 

elérésében elsőrendű szerepe van ennek a területnek, hogy a tanulók önismerete, erkölcsi 

magatartása, felelősségvállalása, jövője, szakmai pályája iránti elkötelezettségük megfelelően 

alakuljon. 

A tantárgy tanításának alapvető célja a biztos alapkészségek kialakítása: a magabiztos írás, 

helyesírás, olvasás és kommunikáció. A program ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy 

a tanulók művészeti, irodalmi tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, érzelmi intelligenciájuk 

fejlődjön. Mivel a Szakképzési Hídprogramba kerülő fiatalok nagyon különböző tudásszinttel 

és képességekkel rendelkeznek (az A és B változat óraszám különbségei is ezt veszik 

figyelembe), különösen fontos, hogy egy bementi mérés során tisztázzuk, hogy az egyes 

tanulóknak mely területeken és milyen mértékű fejlesztésre van szüksége. Ebben a képzésben 

elkerülhetetlen az egyénre szabott fejlesztés. Általában jellemző, hogy az olvasás, fogalmazás, 

kommunikáció terén alapvető hiányosságaik vannak a tanulóknak. Minden tanévet záró 

méréssel fejezünk be, ahol lehetőség van az egyéni fejlődések nyomon követésére, értékelésére. 

A Szakképzési Hídprogram kommunikáció és anyanyelv kerettanterve igazodik a felső 

tagozatos kerettanterv anyanyelvi részéhez. Az alábbi öt területre koncentrálja fejlesztést:  

 

 Kommunikáció 

- önkifejezés, 

együttműködés, 

alkalmazkodás 

 Alapvető fontosságú terület a hétköznapi életben, a tanulásban, a szakma 

kiválasztásban, a munkában. Az életben való sikeres eligazodáshoz a jó 

önkifejezés, mások megértése, a szituációk helyes értelmezése, a 

normákhoz való igazodás elengedhetetlen. Ezért szerepel ez a terület 

nagy óraszámban a tervezetben. Ide tartozik a verbális és nonverbális 

kommunikáció, a meggyőző kommunikáció eszközeinek elsajátítása, a 

kulturális szignálok használata, tömegkommunikáció mechanizmusainak 

megismerése, működésének megértése. A hivatali kommunikáció, munka 

világában szükséges kommunikáció jellemzőinek megismerése, a 

megszerzett tudás alkalmazása. Ugyanakkor ez a terület szorosan 

kapcsolódik a többi részterülethez, hiszen a kommunikáció sokszor 

összekapcsolódik az olvasással, írással. 

 Olvasás - 

szövegértés 

 Nagyon fontos a biztos értő olvasás elsajátítása: hangos és néma olvasás, 

a különféle olvasási stratégiák megismerése, gyakorlása. Az olvasott 

szöveg megértése alapvetően fontos a szakma tanulásához is. A 

lényegkiemelés, az információk azonosítása, kérdések megfogalmazása, 

szövegek szerkezeti elemekre bontása (bekezdés, tételmondat, új és régi 

információk, kapcsolóelemek) alapvető elemei a szövegértésnek. Ebben 

a részben van mód arra is, hogy megismerkedjenek a munka világának 



 

 

szövegműfajaival (pl. álláshirdetés, munkaszerződés, munkaköri leírás 

stb.). 

 Írás - 

szövegalkotás 

(helyesírás, 

fogalmazás) 

 A szóbeli és írásbeli önkifejezés, véleménynyilvánítás alapvető 

szabályainak, műfajainak megismerése és gyakorlása zajlik ebben a 

témakörben: fogalmazás, az írásművek részei, felépítése, különféle 

szövegtípusok létrehozása, a helyesírás alapvető szabályainak megértése, 

használata, gyakorlása. A munka világához szükséges írásbeli műfajok 

(önéletrajz, motivációs levél, álláshirdetés) írása, gyakorlása. 

Szókincsfejlesztés. 

 Anyanyelv - 

nyelvi 

viselkedés 

 A nyelv lényegi szerkezetének és jeltermészetének alapvető megértése, a 

nyelvhasználat és a helyes nyelvhasználat alapvető szabályainak, a 

kulturális kódok használatának elsajátítása tartozik ebbe a 

témacsoportba. Ugyanakkor fontos elem, hogy nem az elméleti 

ismeretek, hanem a gyakorlathoz szükséges háttértudás megszerzése a 

lényeges, tehát a nyelvtan tanítása sokkal kevésbé hangsúlyos, mint 

általános iskolában. Csak annyiban fontos, amennyiben támogatja az 

alapvető képességek fejlesztését. Fel kell ismerniük a tanulóknak, hogy a 

nyelvhasználat jellemez bennünket, hogy a nyelv és használati szabályai 

tanulhatók. Fel kell kelteni az igényt a szép, kulturált beszédre, a helyes 

és pontos kifejezésmód elsajátítására. A társadalmi sikeresség egyik 

feltétele a nyelvi kulturáltság. 

 Művészi 

kommunikáció - 

média 

 Ez a terület az A és B változatban (az intenzívebben fejlesztendő 

területek miatt) kisebb óraszámban szerepel. Legfontosabb célja az 

érzelmi intelligencia fejlesztése. Bővíti az önkifejezés lehetséges 

területeit, lehetőséget ad a műalkotások élményszerű befogadására, a 

kreativitás fejlesztésére, találkozásra a kortárs és klasszikus irodalmi 

szövegekkel, az irodalom határterületeivel (pl. képregények, 

dalszövegek, filmek, krimi stb.). A vizuális nyelv alapvető elemeinek 

megismerése mellett lehetőség van a vizuális 

és verbális kommunikáció kapcsolatának feltárására. Ugyanakkor 

rendkívül fontos a médiatudatosság és a kritikus szemlélet kialakítása, 

manipuláció megértése, kivédése. Mivel ez a generáció már a digitális 

nemzedék tagja, fontos, hogy megismerkedjenek a digitális kultúrával, 

annak értékeivel, a közösségi média típusaival, az internet használatának 

szabályaival, veszélyeivel.  

A kerettantervi forma nem ad lehetőséget arra, hogy módszertani útmutatásokat is 

megjelenítsünk, ezért fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az órai munka mindig 

problémaközpontú, tevékenységekre építő legyen. Lényeges, hogy a korábbi kudarcos 

megoldásokat kerüljük, olyan helyzeteket teremtsünk, ahol azt érzik a tanulók, hogy 

tevékenységükkel nem a korábbi sikertelenséget teremtik újra. Rendkívül fontos, hogy az 

otthonról hozott eltérő kulturális környezeteket megtanulják kezelni, a másságot megérteni, 

elfogadni és tisztelni. Érdeklődő, nyitott módon viszonyuljanak a más kultúrákhoz, más 

hagyományokhoz. 

Javasoljuk, amennyiben van rá lehetőség, működjenek együtt a pedagógusok fejlesztő 

pedagógusokkal, hogy az egyénre szabott fejlesztés célzottabb és eredményesebb legyen. 

Az értékelés mindig azonnali, személyre szabott és pozitív legyen. A tanulók számos 

feladatot oldanak meg az órák és a félévek során, ezeket kell értékelni. A közös munkában való 

aktív részvétel és a motiváció alakulása a fontos, nem az, hogy egy-egy feladat megoldása 

tökéletes legyen. Fontos, hogy a diákok is értékeljék önmaguk és egymás tevékenységét. 



 

 

A jobb teljesítmény elősegítésére érdemes kihasználni a fejlesztő értékelésben rejlő 

lehetőségeket. A fejlesztő értékelés segítségével a tanulmányi eredmények méltányosabbá 

tehetők, értékelhetővé válik a tanulók önmagukhoz mért fejlődése, és segítségével fejlődik a 

diákok tanulási készsége is. 

Az órakereteket úgy alakítottuk ki (az A és a B változatban egyaránt), hogy lehetőség legyen 

a heti óraszámokban jól elosztani a kommunikációt, írást, olvasást, anyanyelvi ismereteket. 

Az A változat magasabb óraszámai az alapkészségek intenzívebb fejlesztésére, gyakorlásra, 

lassabb ütemű haladásra adnak lehetőséget. Azt javasoljuk, hogy minden héten minden 

fejlesztendő terület jelenjen meg a tanórákon, célzott, egyéni fejlesztésekkel és 

tevékenységekkel. Ezek egyéni, páros, csoportos vagy projektmódszerrel is történhetnek. A 

fejlesztést célszerű összekapcsolni a szakmatanulás elvárásaival, az ahhoz szükséges 

készségek, képességek fejlesztésével, hogy a kettő erősítse egymást. 

A Szakképzési Hídprogram tematikai egységei és óraszámai kommunikáció és 

anyanyelv tantárgyból az A és B változatra 

Kommunikáció és anyanyelv 
B 

 1. év  2. év 

 Kommunikáció - önkifejezés, 

együttműködés, alkalmazkodás 

 32  15 

 Olvasás - szövegértés  16  15 

 Írás - szövegalkotás (helyesírás, fogalmazás)  15  15 

 Anyanyelv - nyelvi viselkedés  15  7 

 Művészi kommunikáció - média  15  7 

 Mérés  4  4 

 Órakeret 90%-a (ezt fedi le a kerettanterv)  97  63 

 Szabad Órakeret  11  7 

 Teljes óraszám  108  70 

 Heti óraszám  3  2 

Első évfolyam 

A kommunikáció és anyanyelv tantárgy a Szakképzési Hídprogram közismereti 

programjában kitüntetett szerepet játszik, mert az alapvető kulcskompetenciák közül több 

fejlesztésében is szerepe van: az anyanyelvi kompetencia és a kulturális kompetencia 

fejlesztésében elsőrendűen, de a tanulás tanulásában, a szociális és állampolgári kompetencia 

fejlesztésében, sőt, még a digitális kompetencia fejlesztésében is nagy szerepe van. A belépő, 

általános iskolát be nem fejezett tanulók az alapvető kompetenciák hiányában érkeznek a 

programba (gyakran írni és olvasni sem tudnak biztosan), tehát egy alapos mérés után, a nagyon 

különböző tudású tanulóknak fokozatos, egyénre szabott fejlesztésben kell részesülniük. Az 

általános iskolából hozott hiányok megszüntetése, a felzárkóztatás mellett fejleszteni kell 

kommunikációs és szövegértési/szövegalkotási képességeiket. A műveltségterület 

részterületeit és ezek arányát úgy igyekeztünk meghatározni, hogy egyaránt szolgálják a 

hiányok pótlását, és az életre felkészítés (munka világa) céljait. 

Az első évfolyam legfontosabb céljai: 

- Olvasás, írás és önkifejezés készségeinek erősítése 

- Szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, hátránykompenzálás 

- A személyközi kommunikáció szabályainak és eszközeinek megismerése 

- A teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése 

- Helyesírás fejlesztése 



 

 

- A hangos és néma értő olvasás fejlesztése 

- Saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban 

- Művészi élmény befogadását segítő érzelmi intelligencia fejlesztése 

- A manipuláció eszközeinek felismerése a különböző médiumokban és műfajokban 

 

  

 Tematikai 

egység 

 Kommunikáció - önkifejezés, együttműködés, 

alkalmazkodás 

Órakeret 

B: 32 

 Előzetes tudás  Anyanyelvét minden tanuló használja. Nagyon heterogén, de rendkívül 

gyenge tudással érkeznek a tanulók: ismerik a mindennapi kommunikációs 

helyzetekben való megnyilvánulást, ugyanakkor erre nem reflektálnak, 

nem ismerik annak a gyakorlatát, hogy hogyan törekedjenek az érthető, 

kifejező beszédre, a szituációk tudatos megértésére. 

Szóbeli szövegeket, utasításokat megértenek, követnek, az alapvető 

kommunikációs formákat ismerik és alkalmazzák, ugyanakkor a bonyolult 

formákat nehezen vagy egyáltalán nem értik, nem alkalmazzák. Nehezen 

igazodnak el a kommunikáció és az iskola világában, viszont rengeteg 

kudarcot tudnak már a hátuk mögött. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A különböző kommunikációs szituációk azonosítása, szabályainak 

felismerése, a szituációban jól formált, a kommunikációs célt megvalósító 

megnyilatkozás létrehozása, azaz az egyéni sikeresség elősegítése.  

A sikeres és normakövető beszédmód iránti igény felkeltése. 

Saját ideális és reális énkép megfogalmazása, sikeres kommunikálása, a 

másik iránti megértő figyelem és empátia igényének felkeltése, 

technikáinak elsajátítása. A másik jeleinek megértése, visszaigazolása, a 

környezet (kulturális kontextus) jeleinek dekódolása. 

Saját vélemény artikulálása, érvényesítése, a másik véleményének 

megértése, tudomásul vétele, kulturált vita. A kulturális elvárások, 

szabályok megértése, követése. Jelhasználat tudatossága (jel fogalmának 

megértése).  

A társadalmi érintkezés normáihoz való alkalmazkodás igényének és 

képességének kialakítása. Szerepviselkedés megértése. 

A nyelvi etikett szabályainak sikeres használata. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Önismeret, énkép (ideális és reális énkép), énkép-kommunikáció, az én és a másvalaki, az 

én és a csoport (pl. némafilmek, rajzfilmek példái, nyelvkönyvek párbeszédei, filmek, 

irodalmi szövegek segítségével). 

A kommunikáció alapmodelljének megértése, a fő összetevőinek azonosítása gyakorlati 

szituációkban. A jelszerűség és a jelhasználat belátása: jel és jelentés, információ és üzenet. 

Jelek tulajdonságai, típusai (csak egyszerű példákon keresztül: füst - tűz, lábnyom - 

ősember, közlekedési jelek stb.) 

 

A nonverbális kommunikáció elemei, sajátosságai (pl. testbeszéd, térközszabályozás, 

arcjáték stb.), ezek gyakorlása szituációs gyakorlatokban. A beszélő szándékának 

azonosítása és annak kifejezése. A megértés jelzése hallgatóként. Nyereség és veszteség a 

kommunikációs stratégiákban: simogatás. 

A kommunikációs zavarok, félreértések forrásainak megismerése, felfejtése (pl. generációs 

megértési nehézségek, eltérő csoportokba tartozás kulturális és nyelvi jegyei (pl. szleng, 

réteg- és csoportnyelvek, kulturális sajátosságok, kulturális szignálok). 

A verbális kommunikáció jelentősége és kapcsolata a nonverbális kommunikációs 



 

 

eszközökkel. 

Etikett a kommunikációban, élőszóban és interneten: netikett a közösségi oldalakon, e- 

mailben és online csevegés közben. Telefonálás, internetes beszélgetések szabályai, 

veszélyei (közösségi média, chat). 

A személyes és a hivatalos, közéleti kommunikáció színterei: szituáció, szabályok, 

lehetséges viselkedések. 

 

Kommunikációs gyakorlatok és játékok. Beszédtechnikai gyakorlatok. Szókincsfejlesztő 

gyakorlatok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 énkép, kommunikáció, testbeszéd, gesztusnyelv, arcjáték, kódolás, 

dekódolás, üzenet, kommunikációs zavar, etikett, netikett, beszédhelyzet, 

kommunikációs folyamat és tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, 

kapcsolat)  

  

 Tematikai 

egység/ 

  Olvasás - szövegértés Órakeret 

B: 16 

 Előzetes tudás  A belépő tanulók jelentős része nehezen ír és olvas, alapvető 

hiányosságokkal rendelkeznek. A szövegben található információikat 

nehezen azonosítják, értik, értelmezik és értékelik. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Biztos, megfelelő technikájú és sebességű olvasás. Olvasott szöveg 

megértése (a hangos és a néma olvasás egyidejű fejlesztése). Az esetleges 

olvasási problémák okainak diagnosztizálása, kezelése. Olvasási igény 

felkeltésére napi olvasás szokásának kialakítása. Egyszerű, rövid irodalmi 

szövegek olvasása.  

Információk megtalálása, beazonosítása, értékelése a szövegben. Az 

olvasott szöveg reprodukálása minimális szinten, hallás után is. A 

szöveghez tartozó egyszerű képek, ábrák megértése, értelmezése, 

összekapcsolásuk a szöveggel. 

Internetes felületeken az olvasás gyakorlása, a linkek, továbbhaladási 

lehetőségek, választási helyzetek jelentőségének felismerése. 

Tájékozódás az írásos és internetes kultúrában. 

A figyelem, a koncentráció fejlesztése, a hallás utáni megértés 

készségének növelése A nyelvi tudatosság fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Szótagolás (szótagok felismerése), hangos olvasás, kifejező olvasás, néma olvasás. 

Felolvasott szöveg megértése. Szövegben információk azonosítása. 

A szöveg információtartalmára vonatkozó kérdések megfogalmazása. Kérdéskultúra 

fejlesztése. Szövegre vonatkozó feladatok megoldása. 

Az olvasás technikájának fejlesztése, a kifejező olvasás fejlesztése (logopédiai, foniátriai 

gyakorlatokkal, mérésekkel), először nagyon rövid, majd egyre hosszabb szövegek hangos 

és értelmező olvasása, az olvasáshoz kapcsolódó beszéd-, kiejtési és légzőgyakorlatok 

végzése. Mondókák, nyelvi játékok, ének, versek (időmértékes és hangsúlyos szövegek) 

segítségével. 

Beszédtechnika: légzés- és ritmusgyakorlatok, artikulációs gyakorlatok. 

Hang-betű, beszéd-írás kapcsolatának megértése, ismerkedés érdekes, a miénktől eltérő 

írásrendszerekkel. 

Olvasás és művészi előadás különbségei, az olvasási élmény fogalma. 

 

Ábécé ismerete, betűrendben keresés, internetes keresés. Böngészés az interneten (minimális 

forrásellenőrzés), folyóiratokban, könyvekben. 



 

 

Egyszerű, rövid irodalmi szövegek olvasása (érdeklődés alapján), beszélgetés róluk, 

vélemények megfogalmazása. 

Tájékozódási technikák az írásos és internetes kultúrában. 

Értelmező szótárak, idegen szavak szótára, szakmai szótárok, lexikonok megismerése és 

alapszintű használata (online vagy nyomtatott is lehet). 

Nem nyelvi - vizuális jelegyüttesek dekódolása, megértése, szöveghez kapcsolása: térképek, 

grafikonok, ikonok, infografikák, ábrák, képek olvasása (választott szakmákhoz is igazítva a 

választást). 

Választott szakmájukhoz kapcsolódó szakszövegek olvasása, megértése (esetleg szakmai 

szótár készítése): szaknyelv és bonyolultabb mondatstruktúrák megértése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Betű, hang, szótag, információ, lexikon, szótár, forrás, irodalmi szöveg, 

vers.  

  

 Tematikai 

egység 

 Írás - szövegalkotás (helyesírás, fogalmazás)  

Órakeret 

B: 15 

 Előzetes tudás  Csak nagyon egyszerű, rövid szövegek alkotására képesek, azt is 

bizonytalan helyesírással tudják leírni. Nincs megfelelő, kialakult egyéni 

írástechnikájuk. A szövegalkotás műveleteit alig ismerik. Az írásbeli 

kommunikáció műfajait, alapvető normáit nem ismerik. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A korábbinál biztosabb íráskészség, helyesírás kialakítása. Kisebb 

szövegek alkotása. 

A főbb helyesírási alapelvek, szabályok megtanulása, és alkalmazása. A 

Magyar helyesírási szótár és internetes szótárak használatának 

megtanulása. A helyes írásbeli kifejezés igényének kialakítása. 

Az internetes írásos kommunikáció szabályainak megtanulása. Olvasható 

íráskép kialakítása, annak tudatosítása, hogy az írás megformálásával is 

jellemez bennünket. 

A szövegszerkesztő használatának gyakorlása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A betűismeret hiányosságainak feltárása, a hiányosságok pótlása (egyénre szabott 

fejlesztéssel is), az írástechnikai problémák feltárása, diagnosztizálása és kezelése. A 

betűtévesztések, a betűkihagyások megszüntetése. A folyamatos írás gyakorlása. Az írás 

tagolásának megismerése, írásjelek használata. 

A szavak hangokra bontásának gyakorlása játékokkal, zenei segítséggel, esetleg mozgással. 

Hangok, szótagok, szavak egymásra épülése, ennek játékos belátása. 

 

A helyesírás fő szabályainak megismerése (a kiejtés szerinti írásmód, a szóelemző írásmód, 

a hagyományos írásmód, írásjelek, a szófajokhoz kapcsolódó helyesírási szabályok - pl. 

igekötők, tulajdonnevek - stb.). 

 

A szövegszerkesztő programok segítsége a helyesírásban és a szövegalkotásban. 

Szövegalkotásának legfontosabb elemeinek megismerése, gyakorlása: téma meghatározása, 

a témának megfelelő műfaj kiválasztása, anyaggyűjtés, forrásellenőrzés, vázlatírás, a 

lényeges és kevésbé lényeges információk elrendezése, az ismétlés kezelése, a műfaji 

sajátosságok betartása, az időrend, a szöveg tagolása, ellentmondások kezelése, megfelelő 

nyelvi elemek: szókincs, nyelvi szabályok, fordulatok használata, helyesírás ellenőrzése stb. 

(Pl. a választott szakmához kapcsolódó témában.) 

Az írásos és digitális kommunikáció alapvető normáinak, műfajainak (levél, önéletrajz, 



 

 

élménybeszámoló, leírás, komment, referátum, vélemény, hozzászólás, dolgozat, e-mail, ppt. 

stb.) megismerése és használata, alkalmazása. Szóbeli vitában véleményük, álláspontjuk 

megfogalmazása, kulturált vitában ütköztetése, a másik álláspontjára figyelés. 

 

Az internetes kommunikáció szövegműfajai: e-mail, komment stb. Veszélyek, kérdések. 

Emotikonok funkciói. 

Az írás nem nyelvi jeleinek (betűforma, -nagyság, sorköz, margó, távolság, színek, 

kiemelések stb.) használata kézírásnál és szövegszerkesztő programban. 

A helyesírási szabályzat, a helyesírási szótárak és egyéb nyelvtani segédletek, lexikonok 

alapszintű ismerete és alkalmazása. 

Fantázia- és szókincsfejlesztési gyakorlatok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Ábécé, elválasztás, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail, 

emotikon, komment, műfaj, tagolás, időrend, hang, szótag, szó 

  

 Tematikai 

egység 

 Anyanyelv - nyelvi viselkedés Órakeret 

B: 15 

 Előzetes tudás  Anyanyelvét minden tanuló használja. Az általános iskolából hozott 

nagyon különböző minőségű és mennyiségű nyelvtani és nyelvhelyességi 

ismeret, szabály, a kulturált nyelvi viselkedés alapvető elemei, alapvető 

nyelvhelyességi normák. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Nyelvhelyességi szabályok megismertetése. A nyelv elemeinek egymásra 

épülése, a szavak jeltermészete. Annak megtapasztalása példákon 

keresztül, hogy a hangsor és a jelölt nem állnak valós kapcsolatban, ez 

segít az idegen nyelvek tanulásában is és fordítva. Annak bemutatása, 

hogy ugyanazt a tartalmat többféle szóval, illetve más-más mondatokkal is 

ki lehet fejezni. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Nyelvi rendszer: elemek (pl. szókincs), szabályok. Nyelvi jel természete: szimbólum, 

kivéve hangulatfestő és hangutánzó szavak (ezek motivált természete). 

Hangok (magán- és mássalhangzók), betűk, hangképzés, hangképző szervek. Morfémák: tő, 

képző, jel, rag. 

Szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév. Szófajok szerepe, funkciói. 

Szinonimák, antonímák: szókincsbővítés. 

A szavak szerkezetének felépítése (játék az elemekkel), a főbb szóelemek azonosítása, csak 

ráismeréssel. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak megfelelő alkalmazása a 

szövegalkotásban. 

Közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredetük, használatuk, stílusértékük. 

Nyelvhelyességi szabályok ismerete és betartása: nyelvi etikett, kulturális vonatkozások. 

Nyelvhasználat nyelvi és kulturális szabályai. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Jel, szimbólum, szókincs, hangutánzó szó, hangulatfestő szó, 

magánhangzó, mássalhangzó, szótő, toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű 

szó, többjelentésű szó, rokon- és ellentétes jelentés; állandósult 

szókapcsolat, közmondás, szólás.  

  

 Tematikai 

egység 

 Művészi kommunikáció - média Órakeret 

B: 15 

 Előzetes tudás  A tanulók művészi, befogadási tapasztalatai rendkívül csekélyek, 

valószínűleg a könnyűzenére, plakátok ismeretére, képregényekre, 



 

 

kommerszfilmekre korlátozódnak. A tudatosság, a műalkotások 

élvezetének igénye kevéssé kialakult náluk, a művészeti ágak nyelvét nem 

értik. A médiafogyasztási szokásaik nem kritikusak, nem tudatos 

fogyasztók. Nem ismerik a média működését. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A kommunikáció kulturális meghatározottságának tudatosítása, a 

kulturális kontextus megértése, figyelembe vétele, a különféle szimbolikus 

rendszerek megismerése (művészet, vallás, filozófia, tudomány stb.). Az 

eltérő kultúrák megismerésének és megértésének igényét felkelteni, a 

művészeti kommunikáció sokszínűségére terelni a figyelmet. 

Az irodalmi kommunikáció, az irodalmi alkotások: kortárs irodalmi 

szövegek - az eddig ismerttől eltérő szemléletű és nyelvezetű irodalmi 

szövegek megértése. 

Az olvasás igényének és a befogadói attitűd kialakításának kísérlete. 

Élményközpontú találkozás a műalkotásokkal. Ízlésfejlesztés. 

Kreativitás fejlesztése, a művészi önkifejezésre irányuló vágy felkeltése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A kommunikáció kulturális meghatározottsága, kulturális antropológiai szempontok; a 

kulturális meghatározottság kódjai, a kontextus és a hagyomány szerepe, kulturális útjelzők 

az irodalomban és a hétköznapokban. 

Az irodalom mint speciális kommunikáció. Élményszerű találkozás olyan kortárs 

műalkotásokkal, amelyek szövegezése érthetőbb, közelebb állnak tematikájukban a 

diákokhoz (pl. Varró Dániel, Szabó T. Anna, Karafiáth Orsolya stb.). 

A magyar irodalmi kánon és hagyomány részeit képező jelentős szerzők (pl. Kölcsey Ferenc, 

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila stb.) műveiből kiválasztott részletek 

segítségével klasszikus irodalmi alkotásokkal való találkozás, olvasási élmények 

megosztása. Megzenésített versek meghallgatása (pl. Sebő Ferenc, Kaláka, Szélkiáltó, Hobo, 

Harcsa Veronika, Magashegyi Underground stb.). 

Határterületek: dalszövegek, rap, hiphop, slampoetry (ritmus, zene, szöveg), képregény, 

graffiti, a könnyű irodalom (krimi, szerelmes regény stb.) Saját élmények kifejezése, 

értelmezése. 

Megértés szöveggel és szöveg nélkül. Hangzó szövegek és képi információk megértése. A 

képi nyelvben és a verbalitásban rejlő lehetőségek megértése, dekódolása, ezek kipróbálása. 

 

Alkotás élményének átélése: képregény, vers, képvers, plakát stb. készítése. Kreatív 

gondolkodás fejlesztése, asszociatív játékok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Kultúra, szubkultúra, hagyomány, kortárs irodalom, élmény, képregény, 

graffiti, dalszöveg, vers, a nyelv zenéje.  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret 

B: 4 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Két mérést javasolunk: egy év eleji bemeneti és egy év végi kimeneti 

mérést. 

A tanév elején: olyan felmérés, amely minden részterületen 

(kommunikáció, írás, olvasás, fogalmazás, helyesírás, szövegértés, 

anyanyelvi ismeretek, művészeti kompetenciák) megállapítja a 

hiányosságokat, esetleg rámutat az okaira is, diagnosztizálja a 

problémákat, és meghatározza az egyéni fejlesztés irányait, területeit, a 

szükséges emberi/szakmai erőforrásokat. 

A tanév végén: összehasonlítva a bemeneti méréssel a fejlődést nézi 



 

 

minden részterületen, az eredményeket és a sikertelenségeket is a tanuló 

korábbi teljesítményéhez méri, saját magához képest adja meg az 

eredményeket. Illetve jól látható, hogy ki hol tart a fejlesztés várt 

eredményeihez képest. 

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló önmagához viszonyítva a korábbinál tudatosabban és 

sikeresebben kommunikál. Ismeri a kommunikáció összetevőit, tud olvasni 

a nonverbális jelekből. Igyekszik alkalmazkodni a helyzetnek megfelelő 

kommunikációs normákhoz. 

Online kommunikációja tudatos, ismeri az internetes kommunikáció 

veszélyeit és illemtanát. 

Betartja a mindennapi kétszemélyes és kisközösségi kommunikációs 

normáit. 

A tanuló a pedagógus segítségével felismeri egyéni fejlesztési 

szükségleteiket, kialakul a helyes beszéd és a helyes írás iránti 

motivációja, fejlődik az önellenőrzés, az önálló tanulás képessége. A 

tanuló rendelkezik a legalapvetőbb nyelvtani ismeretekkel, felismeri a 

nyelvi elemeket.  

 

A tanuló kissé biztosabb nyelvtani ismeretekkel rendelkezik, ezeket képes 

gyakorlati feladatok során alkalmazni. Törekszik arra, hogy szóban és 

írásban is teljes mondatokban fogalmazzon, és törekszik arra is, hogy 

kevés helyesírási hibát ejtsen. 

A tanuló hangosan és némán is képes rövid szövegek megfelelő tempójú 

olvasására. Az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatban saját véleményt 

fogalmaz meg szóban és írásban. Képes a szövegben információkat 

keresni. Képes különböző típusú szövegek tartalmának összefoglalására, 

lényegre törő, rövid, áttekinthető vázlat önálló készítésére. 

 

Önállóan használja a hagyományos és az internetes szótárakat. Ismeri a 

forráskritika alapvető szempontjait. Ismeri a netikett alapvető szabályait és 

ezek alkalmazását. 

 

Képes a tanult szövegtípusok használatára, a tanult szövegszerkesztési 

ismeretek alkalmazására. Elfogadható tartalmú, szerkezetű, külsejű és 

helyesírású fogalmazásokat készít. Képes a különböző szövegek 

tömörítésére, kiegészítésére, a lényeg kiemelésére. Önálló szövegek 

alkotása a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, 

leírás, jellemzés, levél, SMS, e- mail stb.). 

Az alapvető helyesírási esetek ismerete: képes a szavak betűkihagyás és 

durva hiba nélküli leírására. 

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 

szókincsében is alkalmazni. 

Képes az irodalmi és köznyelvi szövegek közötti különbségek 

felismerésére. Képes önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokra 

irodalmi művekről. 

Második évfolyam 



 

 

A Szakképzési Hídprogram kommunikáció és anyanyelv tantárgyának második évfolyama 

már alapvetően a pályaorientációra, a mindennapi életben való eligazodásra készít fel, a 

kulcskompetenciák fejlesztését is ennek rendeli alá. Továbbra is szerepe van az alapvető 

kulcskompetenciák közül több fejlesztésében is: az anyanyelvi kompetencia és a kulturális 

kompetencia fejlesztésében elsőrendűen, de a tanulás tanulásában, a szociális és állampolgári 

kompetencia fejlesztésében, sőt, még a digitális kompetencia fejlesztésében is nagy szerepe 

van. A NAT-ban is megfogalmazott nevelési célok tekintetében elsőrendű szerepe a 

felelősségvállalásnak, a demokrácia iránti elkötelezettségnek, a tudatos állampolgári létnek, a 

pályaorientációnak. A tanulókat fel kell készíteni a vizsgaszituációkra, a pályaválasztásra, az 

önálló, tudatos kommunikációra, a kulturált nyelvhasználatra, a mindennapi életben gyakran 

felmerülő szövegtípusok megértésére. 

A második évfolyam legfontosabb céljai: 

- Fejlődjön a tanulók tanulási technikája, alakítsanak ki pozitív viszonyt a jövőbeli tanulás 

különböző módozataihoz 

- Értsék meg az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció fontosságát 

- Kommunikációjuk során nem kortársi helyzetben kerüljék a szlenget és a vulgarizmust 

- A tanulók legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket 

- Készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre 

- Legyenek képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer alapján 

különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra 

- Legyenek képesek különböző műfajú szövegek önálló írására előre megadott 

szempontrendszer önálló alkalmazásával 

- Ismerjék a lényegkiemelés eszközeit 

- Használják tudatosan a digitális korszak eszközeit, legyenek tisztában a világháló 

használatának etikai szabályaival és az internet használatának veszélyeivel 

- Ismerjék meg a vizuális nyelv és kommunikáció eszközeit 

 

  

 Tematikai 

egység 

 Kommunikáció - önkifejezés, együttműködés, 

alkalmazkodás 

Órakeret 

B: 15 

 Előzetes tudás  Ismerik a kommunikációs szituáció összetevőit, tudnak olvasni a 

nonverbális jelekből. Képesek alkalmazkodni a helyzetnek megfelelő 

kommunikációs normákhoz. Jól használják a verbális és nonverbális 

eszközöket véleményük kifejezésére, helyesen és eredményesen 

viselkednek az egyes kommunikációs szituációkban. Online 

kommunikációjuk tudatosabb, ismerik az internetes kommunikáció 

veszélyeit és illemtanát. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A tömegkommunikáció eszközeinek megismerése, működésének 

megértése. 

Valóságos, illetve a médiában megjelenített kommunikációs aktusok, 

problémák, elemzése, annak belátása, hogy a médiavalóság nem azonos a 

valósággal. 

A tömegkommunikáció néhány jellemző műfajának ismerete. A hír és a 

vélemény megkülönböztetése. A bulvármédia működésének megismerése. 

A reklámnyelv megfigyelése és megértése különböző reklámhordozók 

esetében, a manipuláció felismerése. 

Filmnyelvi kommunikációs eszközök megismerése, felismerése és 

alkalmazása. 

A vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésének 



 

 

továbbfejlesztése. 

Hivatalos kommunikáció formái - a munka világára felkészítés. A 

hivatalos és a társalgási stílus megkülönböztetése saját gyakorlatban. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A hír, a vélemény fogalma. Írott sajtó (kis sajtótörténet), elektronikus sajtó, internet - 

nyomtatott kultúra (Gutenberg-galaxis) vs. elektronikus kultúra. A bulvársajtó fogalma, 

működése: manipuláció, valóságshow, médiavalóság, szappanopera. Miért nem a valóságot 

mutatja egy valóságshow? Reklámok. A manipuláció fogalma, mechanizmusai - kivédési 

technikák. A tömegkommunikációban megjelenő legfontosabb műfajok (pl. hír, interjú, 

tudósítás, beszámoló, glossza stb.). Médiafogyasztás, médiafogyasztók. 

 

Munka világa - hivatalos kommunikáció. Hivatalos kommunikáció helyzetei (pl. bank, 

kórház, önkormányzat, munkavállalás), műfajai - kívánt viselkedés (pl. állásinterjú). 

A közéleti kommunikáció munkahelyi helyzetei (és műfajai: álláshirdetés, állásinterjú, 

megbeszélés, vita, felszólalás, hozzászólás, önéletrajz, motivációs levél, munkaszerződés, 

munkaköri leírás) - a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, 

viselkedés használata. 

 

A munka világát megidéző kommunikációs helyzetgyakorlatok végzése. Állásinterjú 

szituáció elemzése, gyakorlása: viselkedési normák, öltözködés, beszédmód, kívánt 

tartalmak, udvariassági fordulatok - a kommunikációs sikeresség jegyei. Mit közvetítsen 

rólunk verbális és nonverbális kommunikációnk, illetve miről beszéljünk saját szavainkkal. 

Vizsgaszituáció elemzése - a sikeres vizsga kommunikációs feltételei. 

A kommunikációs és verbális repertoár gyakorlása. A szituációk elemzése, értékelése (akár 

digitális felvételek segítségével is). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet, hír, bulvár, 

manipuláció, valóságshow, médiavalóság, nyomtatott kultúra, elektronikus 

kultúra; sajtóműfajok (hír, tudósítás, interjú), hivatalos kommunikáció, 

hivatali nyelv, állásinterjú.  

  

 Tematikai 

egység 

 Olvasás - szövegértés Órakeret 

B: 15 

 Előzetes tudás  Az olvasás (néma és hangos) jól megy, értik a rövid szövegeket, tudnak 

információkat keresni/találni a szövegekben, lényeget kiemelni, kérdezni. 

A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiákat alkalmazzák, 

hibáikat felismerik, javítják. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A szöveg-feldolgozási, adatkeresési technikák gyakorlása speciális 

szövegeken, amelyekkel a hivatalos kommunikációban és munkavállalás 

során találkoznak majd. 

A kifejező olvasás képességének fejlesztése, az irodalmi szövegek 

élményszerű olvasásának elmélyítése. 

Forrásellenőrzés, valóságtartalom ellenőrzése, ennek szempontjai, 

technikái. 

Banki, orvosi, önkormányzati ügyintézéshez kapcsolódó szövegek 

megértése, kezelése, kitöltése stb. 

Internetes információk kezelése a megbízhatóság, hitelesség 

szempontjából. 

A tömegkommunikáció szövegeiben rejlő manipulációs szándék és 

technikák felismerése és kivédése. 

A webes felületek nem lineáris szövegeiben való tájékozódás. Képes 



 

 

legyen szakmájához kapcsolódó, egyszerű szakmai szövegeket olvasni, 

megérteni. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Szövegek néma és hangos olvasása. Olvasási, szövegértési stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása stb.) alkalmazása, gyakorlása különböző hivatalos szövegeken: 

menetrend, leletek, használati utasítás, banki nyomtatványok, szerződésminták, 

álláshirdetések, munkaszerződés, munkaköri leírás. Az álláshirdetések megértése, a 

mögöttes, elrejtett információk megtalálása, felfejtése. 

Hivatalos kommunikáció bizonyos műfajainak, a hozzájuk kapcsolódó szókincsnek az 

elsajátítása (pl. banki, orvosi, adó-, postai, jogi stb. ügyintézés). Munkaszerződés nyelvi, 

formai sajátosságai, a gyakori fordulatok áttekintése, szükséges formai elemek stb. 

 

Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, keresőszó, kulcsszó stb.) a 

különféle hivatalos dokumentumtípusokban (online katalógusok, menetrend, internetes 

vásárlás eszközei, felületei), kézikönyvekben (szótár, lexikon), ismeretterjesztő anyagokban. 

Az információ keresés eszközeinek, a forrásellenőrzés technikái. Elektronikus és nyomtatott 

szótár- és lexikonhasználat, internetes keresők használata, fordítóprogramok használata, 

korlátai. A különböző forrásból származó információk összehasonlítása, értékelése. 

Az információhordozók tipológiai és műfaji sajátosságainak (pl. nyomtatvány) megértése, a 

szövegben található információk, kérdések megfogalmazása saját szavakkal. 

Szöveg és ábrák, képek, térképek, grafikonok, infografikák stb. megértése, saját szavakkal 

elmondása, meghatározott kérdésekre, problémákra válaszok megtalálása. 

Szakmai szövegek olvasása, saját szakmához kapcsolódva, ennek szókincse, nyelvi formái, 

szakmai nyelvi szótárak. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Betűrend, tartalomjegyzék, kulcsszó, forráskritika, keresőprogramok, 

fordítóprogramok, internetes lexikonok, Wikipédia, munkaszerződés, 

álláshirdetés, munkaköri leírás.  

  

 Tematikai 

egység 

 Írás - szövegalkotás (helyesírás, fogalmazás) Órakeret 

B: 15 

 Előzetes tudás  Az egyszerű, rövid szövegek megfogalmazása, megszerkesztése, leírása 

jó helyesírással. Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés. A tanult műfajok 

jellemzői. Alapszintű önkifejezés írásban. Alapvető helyesírási szabályok 

felismerése, ismerete, alkalmazása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Hivatalos írásbeli műfajok jellemzőinek elsajátítása és gyakorlása. 

Az írás tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése. Újabb műfajok, 

szövegalkotási eljárások megismertetése, alkalmazásának segítése. 

Digitális kompetencia fejlesztése: internetes hivatalos szövegtípusok 

formai és tartalmi jellemzői. 

A tömegkommunikációban való részvételhez szükséges szövegalkotási 

kompetenciák fejlesztése. 

A nyelvi tudatosság növelése, a normakövetés és normaszegés 

következményei. 

Szakmához kapcsolódó, egyszerű szakmai szövegeket írása, megfelelés a 

szókincsbeli és stiláris követelményeknek. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Az alapvető hivatalos szövegműfajok jellemzői, szókincse, formai követelményei: pl. 

önéletrajz, motivációs levél, kérvény, pályázat, álláshirdetés, hivatalos levél, közösségi vagy 

társkereső oldalakon bemutatkozás. 

Nyomtatványok, űrlapok, kérdőívek kitöltése, online regisztráció, online jelentkezés 



 

 

technikái, módjai, tartalommegosztó oldalak kezelése (pl. orvosi, banki, adóügyi, 

vállalkozáshoz szükséges, munkavállalói, jogi stb. témában). 

A bemutatkozás/önéletrajz/szakmai önéletrajz, motivációs levél írása, nyelvi, formai, 

tartalmi követelmények megismerése alapján. Portfólió készítése a szabályok megismerése 

után. 

A helyesírás és az íráskép további javítása, részletezőbb ismeretek, finomabb szabályok, a 

stiláris jellemzők finomhangolása: szókincs, nyelvhasználat, udvariassági formák használata. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai. 

Internetes adatmegadás szabályai - hogyan védjük magunkat. Mit árulhatunk el magunkról, 

ki hogyan, mikor férhet hozzá - ami az internetre felkerül, az mindig ott lesz. 

 

Szakmájához kapcsolódó, egyszerű szakmai szövegeket írása, a szókincsbeli és stiláris 

követelmények megismerése, majd ennek megfelelés. Szaknyelvi szótárak ismerete. 

 

Kreatív szövegalkotás, művész önkifejezés: napló, blog, szépirodalmi alkotás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Önéletrajz, motivációs levél, hivatalos levél, kérvény, hirdetés, 

elektronikus szöveg, portfólió, udvariassági formulák, blog, központozás, 

írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel).  

  

 Tematikai 

egység 

 Anyanyelv - nyelvi viselkedés Órakeret 

B: 7 

 Előzetes tudás  Helyes nyelvhasználat, nyelvhelyességi szabályok. Nyelv és nyelvtan 

szintjei, a szintek egymásra épülése. A nyelv jeltermészete. Szótő, 

toldalék: képző, jel, rag; alapszófajok: ige, főnév, melléknév, számnév.  

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A nyelvi állandóság és a nyelvi változás megértése, belátása. 

Mondatok, szöveg megismerése, jellemzőinek meghatározása. 

A mondatfajták közlési szándékának felismertetése, alkalmazásuk a 

mindennapi kommunikációban. 

A modalitásnak megfelelő akusztikai eszközök megismerése, felismerése. 

Igaz - hamis fogalma a nyelvben és a valóságban. 

Annak belátása, hogy amikor beszélünk, cselekszünk - azaz szavainknak 

következményei vannak. 

A beszélő szándékának felismertetése a nyelvhasználatban. 

A nyelvi kreativitás felismertetése, annak belátása, hogy végtelen számú 

mondatot tudunk alkotni, azaz érdemes jól bánni a nyelvvel. 

A választott szakma nyelvének és szókincsének megismerése és 

használata. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Mondatfajták és használatuk, a modalitás, írásjelek. 

Mondat felépítése, szerkezete, egyszerű és összetett mondat. A legfontosabb mondatrészek 

szerepe és funkciója. 

Szókincs rétegzettsége, szaknyelv, különös tekintettel a választott szakmára. 

Szubkultúrák nyelve - kapcsolódása a kommunikáció kulturális kontextusához, a kulturális 

szignálokhoz. 

Nyelv állandósága és változása. 

Hogyan tanulunk meg beszélni? 

Hogyan tudunk ennyiféle mondatot mondani? 

Hogyan beszélünk? 

Nyelv és gondolkodás kapcsolata. 

Mi a nyelvi hiba: nyelvi szabályok és kulturális szabályok kapcsolata. 



 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Nyelvi változás, nyelvcsalád, rétegnyelv, csoportnyelv, ifjúság nyelve, 

szakmák nyelve, alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző, összetett mondat, 

egyszerű mondat, modalitások, nyelvi kreativitás, nyelv, beszéd, 

nyelvtanulás, kulturális szabályok.  

  

 Tematikai 

egység 

 Művészi kommunikáció - média Órakeret 

B: 7 

 Előzetes tudás  A különböző művészeti ágakat felismerése, az irodalmi és a köznyelvi 

szövegek közötti különbségek felismerése. Önálló szóbeli 

megnyilatkozások, véleményalkotás különböző művekről. A kulturális 

kontextus jelentősége. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az olvasás igényének és a befogadói attitűd kialakítása. Élményközpontú 

találkozás a műalkotásokkal: irodalom, film, zene. Ízlésfejlesztés. 

Művészfilm és kommerszfilm eltérő hatásának felfedezése. Fotó és 

fotóművészet, digitális művészeti formák megismerése. 

Kreativitás fejlesztése, a művészi önkifejezésre irányuló vágy felkeltése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A filmnyelv mint kommunikációs forma. Rajzfilmek, némafilmek eszközei, a hangosfilm. 

Irodalom és film kapcsolata: híres regények filmadaptációi. 

 

A vizuális kommunikáció eszközei, a képek jelentése és olvashatósága. A színek, formák 

jelentése, használata a művészetben. 

A vizuális és a verbális kommunikáció kapcsolata. 

Képversek (pl. Apollinaire, Nagy László, Kassák Lajos, Petőcz András stb.). 

 

Digitális fotózás, montázs, kollázs, fotómanipuláció. 

A vizuális, az auditív és a komplex információk megértése. 

Plakát, graffiti (régen és ma - művészet vagy környezetszennyezés): meggyőzés és 

manipuláció vizuális eszközei. A reklám vizuális eszközei. 

 

A vizuális nyelv, a filmnyelv eszközeinek megismerése, felismerése és alkalmazása 

(telefonon, kamerával saját film készítése). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Vizuális nyelv, képvers, művészfilm, rajzfilm, némafilm, hangosfilm, 

plakát, graffiti, színek, vonalak, formák.  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret 

B: 4 

 A tantárgyhoz 

(műveltség- 

- 

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Két mérést javasolunk: egy év eleji bemeneti és egy év végi kimeneti 

mérést. 

A tanév elején: olyan felmérés, amely minden részterületen 

(kommunikáció, írás, olvasás, fogalmazás, helyesírás, szövegértés, 

anyanyelvi ismeretek, művészeti kompetenciák) megállapítja a 

hiányosságokat, esetleg rámutat az okaira is, diagnosztizálja a 

problémákat, és meghatározza az egyéni fejlesztés irányait, területeit, a 

szükséges emberi/szakmai erőforrásokat. 

A tanév végén: összehasonlítva a bemeneti méréssel a fejlődést nézi 

minden részterületen, az eredményeket és a sikertelenségeket is a tanuló 

korábbi teljesítményéhez méri, saját magához képest adja meg az 



 

 

eredményeket. Illetve jól látható, hogy ki hol tart a fejlesztés várt 

eredményeihez képest, illetve a képzés megfogalmazott elvárt 

eredményeihez képest.  

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan 

vesz részt a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, 

vitákban. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, 

nem nyelvi jeleit. Kommunikációja során nem kortársi helyzetben kerüli a 

szlenget és a vulgarizmust. 

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok 

segítségével megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát 

mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti mások cselekvésének 

mozgatórugóit. 

 

Képes az önálló, néma, értő olvasásra. Képes a különböző megjelenésű és 

műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti 

jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk 

visszakeresésére. Képes folyamatosan és értelmezően felolvasni 

szakmájához kapcsolódó szövegeket. 

 

Össze tudja foglalni röviden a rövidebb szövegek tartalmát, tud önállóan 

jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes saját véleményét szóban és írásban 

röviden megfogalmazni, állításait indokolni. Alkalmazza az írásbeli 

szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek 

közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével képes 

ellenőrizni helyesírását. Képes különböző műfajú rövid szövegek önálló 

írására előre megadott szempontrendszer alkalmazásával. Ismeri a 

lényegkiemelés legfontosabb eszközeit. 

 

Képes néhány filmnyelvi eszköz felismerésére és alkalmazására. Ismeri a 

vizuális kommunikáció legfőbb eszközeit, megérti a képi üzeneteket. 

Felismeri a színek, formák jelentését, használatát a hétköznapokban és a 

művészetbeli megjelenéséről is vannak tapasztalatai. Felismeri és egyes 

elemeiben használni is tudja a vizuális nyelv alapvető eszközeit. A tanuló 

ismeretei bővülnek a képi, hangzó és a komplex eszközöket használó 

kommunikáció, különösen a reklámok és a filmek terén. Felismeri a durva 

manipulációt. 

 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. Képes 

beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és 

elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a 

témától függően statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból. 

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az 

elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az 

audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési 

módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi 

szintje, kialakul a kritikus attitűd elemi szintje. 

 

Tudatosan használja a digitális korszak eszközeit, tisztában van a világháló 

használatának etikai szabályaival és az internet használatának 



 

 

veszélyeivel. 

 

Javult a tanuló tanulási technikája, pozitív viszonyt alakított ki a jövőbeli 

tanulás különböző módozataihoz. Megérti az egész életen át tartó tanulás 

és motiváció fontosságát. Felkészült a különböző vizsgahelyzetekre. 

 

  



 

 

Német nyelv 
B variáció 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése, amely szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal; a 

tanuló közvetlen környezetéről szerzett ismereteivel, a gyakorlati készségekkel és 

jártasságokkal, valamint a motivációval. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók 

szórakoztató, idegen nyelvi környezetben, valós élethelyzeteken alapuló, egyszerű feladatokon 

keresztül eljutnak a KER szerinti A1 szintre, optimális esetben megközelítik, esetleg elérik az 

A2 szint alsó skáláját a szóbeli interakció, a beszédértés és a beszédkészség területén. 

Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a 

program résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, reproduktív/rekonstruktív, 

produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységekre. Az idegen nyelvi kommunikáció az 

alapkészségek együttes érvényesülését feltételezi, melyeket valamennyi tanórán integráltan 

szükséges fejleszteni. 

A receptív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet játszanak. A tanulók 

elindulnak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák kialakítása felé. Receptív 

készségeik fejlesztésével képesek lesznek egyszerű írott vagy hallott szövegből a lényeget 

felfogni, kiemelni. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulók megismerik és elsajátítják azokat az egyszerű 

nyelvi eszközöket, amelyekkel képesek gondolataikat megfogalmazni, és különféle 

kommunikációs helyzetekben elboldogulni. Fel kell ismerniük, hogy a nyelvi érintkezést a 

nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak megfelelően szabályok szövik át. Ilyenek 

például a nyelvi udvariassági szokások, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használata. 

Az alapkészségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli interakció élvez 

előnyt. 

Az internet nyújtotta lehetőségek segítségével a tanulók megtapasztalhatják, hogyan tudnak 

autentikus nyelvi környezetben eligazodni. Komoly motivációs forrás lehet számukra annak 

megélése, hogy megértik az idegen nyelvű feliratokat, hirdetéseket, dalszövegeket, 

filmelőzeteseket, tévéműsorokat. Az önálló internetes kutatás bátorítja és elősegíti az autonóm 

tanulás kialakulását, és az informatikai készségeik fejlődését. A projektmunka, a kooperatív 

tanulási módszerek tovább fokozzák a tanulási kedvet, erősítik a szociális kompetenciákat; 

elsajátítják az egymástól való tanulás, és az egymásért végzett munka, valamint a csapatszellem 

örömét. 

Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és tiszteletben 

tartsák más népek kultúráját, és felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit, és megtanulják a 

kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelését. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a Szakképzési 

Hídprogramban a tanulók közül sokan tanulási nehézségekkel küzdenek, a kudarc gyakori 

iskolai élményük, kevés az önbizalmuk, csekély a tanulási motivációjuk, alacsony szintű az 

olvasottságuk, fejletlen a szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, 

kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. 

Mindezek tükrében, az idegennyelv-oktatásnak kiemelt feladata a tanulók nyelvtanulási 

kedvének felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy bízzanak önmagukban, 



 

 

bebizonyítsák önmaguknak és környezetüknek: képesek az idegen nyelv elsajátítására és 

különböző élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. Biztosítani kell számukra a 

feltételeket ahhoz, hogy logikusan egymásra épülő, kis lépésekben átismételhessék, 

rendszerezhessék és bővíthessék korábban megszerzett nyelvtudásukat, vagy amennyiben 

valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem, vagy csak rövid ideig tanulták az idegen 

nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz. 

A tanulók teljesítményének a mérése, a mérés-értékelés célja és alapelvei 

A teljesítménymérés egyrészt visszajelzést ad a tanárnak és a tanulóknak (igény szerint a 

szülőknek) a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért eredményekről, s ezáltal 

segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat a tanárnak ahhoz, hogy az egyes tanulók 

teljesítményét önmagukhoz és tanulótársaikhoz viszonyítva jegyekkel értékelje. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és 

módszereivel. Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy 

tanítottunk. A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, 

tartalmáról/tartalmairól és az értékelés szempontjairól. 

A tanulók önállóságra nevelésének jegyében a teljesítménymérés során tanácsos minél több 

olyan mérési formát alkalmazni, amely módot ad a tanulóknak arra, hogy megtanulják 

teljesítményüket önállóan mérni és értékelni. Fontos, hogy ezen túl megismerkedjenek a 

mérésnek és értékelésnek azokkal a formáival, melyek párban és csoportban is alkalmazhatók. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a tanár nem 

arra kíváncsi, amit a tanuló nem tud, hanem arra, amit sikeresen megtanult. A tanulónak 

lehetőséget kell kapni a felkészülésre, s ha indokolt, a javításra is. 

A mérés 

- Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a 

hangsúly a beszédkészségen és az olvasott szöveg megértésén legyen. 

- A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

- Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a 

szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a 

szövegből. 

- A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az 

alapszint felé vezető skálán. 

- A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz 

kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók. 

- A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat 

adjunk. 

- A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

- Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség 

közül kelljen az odaillőt kiválasztani. 

- A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása 

hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. 

tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg 

kiegészítése megadott szavakkal. 

A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: interakció 

az átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 10-15 egyszerű mondattal. 

Első évfolyam 

Összes óraszám: B: 108 óra 



 

 

Heti óraszám: B: 3 óra/hét 

  

 Fejlesztési 

egység 

 Beszédértés 

 Előzetes tudás  Részvétel az órai tevékenységekben, nonverbális elemekkel 

(testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) támogatott célnyelvi 

óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések 

megértése. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetés követése; az 

osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó rövid, egyszerű tanári 

utasítások megértése; 

a tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány 

rövid mondatból álló szövegek megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a 

szövegek témájára; 

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, 

az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 

- Képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős szavakat és 

nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat. 

- Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a 

legfontosabb információkat többször elismétlik. 

- Képes ismerős témakörökön belül lassan és érthetően elmondott rövid szövegek lényegét 

megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. 

- Képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és érthetően 

beszélnek hozzá. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, képekkel 

illusztrált történetek, kisfilmek, animációs filmek, egyéb hangzó 

anyagok, tanárral, tanulótársakkal folytatott rövid párbeszédek, tanári 

beszéd.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Szóbeli interakció 

 Előzetes tudás  Az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

személyes és szociális kompetenciák, részvétel interakciót igénylő 

tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök alkalmazásával. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel; 

egyszerű kérdések megfogalmazása ismert témákról, illetve válaszadás 

egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; rövid, 



 

 

egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes egyszerű módon kommunikálni, ha partnere lassan és érthetően beszél, 

mondanivalóját szükség esetén többször, többféleképpen elismételi, és segítséget nyújt a 

válaszadásban. 

- Tud egyszerű beszélgetést kezdeményezni a köszönés, a búcsúzkodás és az alapvető 

udvariassági formák legegyszerűbb változatainak megértésével és alkalmazásával. 

- Meg tud oldani néhány egyszerű, jól begyakorolt kifejezéssel és mondattal olyan ismerős 

helyzeteket, melyek mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. 

- Képes megválaszolni jól ismert helyzetekben egyszerű szavak, kifejezések és nyelvtani 

szerkezetek segítségével a közvetlenül hozzá intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga 

is feltegyen egyszerű kérdéseket. 

- Tud rövid beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha 

gyakran meg is akad, és keresi a szavakat. 

- Képes értelmezni beszédpartnere mondanivalóját a mondathangsúly alapján kijelentésként, 

kérdésként vagy felszólításként. 

- A beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazza, hogy mondanivalójában többnyire 

világosan elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. 

- Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit 

mond. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, illusztrált 

történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések, rövid 

párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információszerzésre irányuló hiányos szövegek, 

vagy eltérő információkat tartalmazó szövegek alapján.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Összefüggő beszéd 

 Előzetes tudás  Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás adása 

saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, 

eseményekről;  

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; a 

szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása 

kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - Képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, hétköznapi 

szófordulatokkal és egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető információkat adjon 

önmagáról és közvetlen környezetéről. 

- Képes ismerős, hétköznapi helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok segítségével 

közléseket megfogalmazni úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szüneteket 

tart, szavak után kutat az emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját 

olykor újrafogalmazza. 



 

 

- Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, 

„vagy”, „mert” összekössön. 

- Képes az ábécé hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy kiejteni, hogy 

beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet érteni. 

- Közléseiben nagyjából megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, rövid 

történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), 

rövid szerepek, interaktív feladatok.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Olvasott szöveg értése 

 Előzetes tudás  Olvasást igénylő nyelvi tevékenységek, ismert szavak, rövid szövegek 

elolvasása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű 

fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján 

illusztráció készítése, képek sorba rendezése, szövegrészlettel való 

párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek (pl. versek, , történetek, f, 

viccek) közös olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 

keresztül történő feldolgozása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai 

táblákról, feliratokról) tárgyszerű adatok szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék 

összerakása, útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, 

dalszövegek, novellák). 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok konkrét 

szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni. 

- Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált 

információközlő szövegek témáját beazonosítsa, és a lényegi információkat megértse. 

- Ismerős kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint 

egyes szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű 

üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, nyomtatványok 

hagyományos és online formában. 

  

 Fejlesztési 

egység 

 Íráskészség 

 Előzetes tudás  Írást igénylő játékos, könnyű nyelvi tevékenységek, s ezek során rövid 

szavak, mondatok másolása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

 Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő 

témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; 



 

 

fejlesztési 

feladatok 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 

elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 

adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. 

- Képes szótár segítségével mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket 

készíteni. 

- Képes számára ismerős szavakat és gyakran használt fordulatokat nagyjából helyesen 

leírni. 

- Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, 

„vagy”, „mert” összekössön. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, 

e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, dalszöveg.  

    

 Ajánlott témakörök  Óraszám B 

 1. Hogyan tanuljunk idegen nyelveket? Mit tudok már? 

Egyéni fejlesztési terv kidolgozása. Nyelvtanulási stratégiák megismerése, 

kipróbálása, az előzetes ismeretek előhívása. Az anyanyelv ápolásának, az 

idegen nyelv tudásának fontossága más népek és kultúrák 

megismerésében. 

10 

 2. Én és a családom 

Magam és a családtagjaim bemutatása, családi események, ünnepek, 

közös programok. A kiegyensúlyozott életvitel fontossága, napirendem, 

feladataim a családban. 

9 

 3. Az otthonom 

Lakóhelyem, otthonom lakóhelyiségei, bútorai, berendezési tárgyai, 

használati eszközei. A modern technika vívmányai az otthon falai között. 

9 

 4. Barátaim 

A családi és baráti közösség fontossága, az érintkezés (kommunikáció) 

alapvető normái. Külső és belső tulajdonságok bemutatása, közös 

időtöltés a barátokkal. 

9 

 5. Ruhatáram télen-nyáron 

Az évszakok jellemzői, szépségei. Az öltözködés módjai évszaknak és 

alkalomnak megfelelően. Divat és egészségmegőrzés. Kedvenc 

ruhadarabjaim. 

9 

 6. Terülj, terülj asztalkám! 

A tudatos bevásárlás a takarékosság jegyében. Egészséges élelmiszerek, 

egészséges táplálkozás. Örömmel végzett sütés, főzés a hétköznapokon és 

ünnepnapokon. Kedvenc ételeim, italaim. 

9 

 7. Ép testben, ép lélek 

A személyes higiénia és a tiszta környezet fontossága a mindennapokban. 

A rendszeres testmozgás fontossága és módjai, sportolási lehetőségek. 

Kedvenc sportom, sportversenyek élőben és a médián keresztül. 

9 



 

 

 8. Szabadidőmben 

Szabadidős tevékenységek, az aktív és passzív szórakozás egyensúlyának 

megteremtése. Kedvenc időtöltésem, mozi, színház, koncert, internet, 

interaktív játékok. 

9 

 9. Lesz szakmám! 

A különböző szakmák megnevezése, leírása, gyakorlásához szükséges 

személyes ismeretek, és képességek ismerete. Keresett szakmák, az 

elvárásoknak való megfelelés. Foglalkozások megnevezése, egyszerű 

leírása. 

14 

 10. Végre itt a nyár! 

A tájékozódás és információgyűjtés módjai. Vakáció a családdal, a 

barátokkal. Az utazás megszervezése, szálláskeresés, programok. 

Legkedveltebb úti célok. 

6 
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 A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló megérti a célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz 

kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek 

lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló 

írott szövegeket alkot. 

Második évfolyam 

A Szakképzési Hídprogram második évfolyamán tanuló diákok a Közös európai 

referenciakeret (KER) megfogalmazásában „minimumszintű” nyelvismerettel lépnek be a 

további nyelvtanulási folyamatba. A második évfolyamon az A1 szint megerősítése, az 

alapfokú nyelvtudás megszerzése, optimális esetben az A2 szint megközelítése vagy alsó 

skálájának az elérése a cél. A nyelvi készségek fejlesztése továbbra is komplex módon történik, 

úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak, 

és az idegen nyelvi alapkészségek közül a beszédkészség, a beszédértés van előtérben. 

Összes óraszám: B: 70 óra 

Heti óraszám: B: 2 óra 

  

 Fejlesztési 

egység 

 Beszédértés 

 Előzetes tudás  Célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek 



 

 

témájára, tartalmára; 

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes folyamatosan követni a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést (osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 

eszközhasználat). 

- Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó rövid kéréseket és megállapításokat. 

- Aktívan követi a rövid, egyszerű autentikus szövegeket. 

- Felismeri a tanult nyelvi elemeket. 

- Ki tudja szűrni a szöveg lényegét vagy néhány konkrét információt. 

- Követi a beszélők gondolatmenetét ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű 

szövegekben. 

- Megérti a célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi 

szintjéhez igazított tempóban beszélőket, ha szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi 

információkat megismételve beszélnek. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének dalok, versek, képekkel illusztrált 

történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató multimédiás 

anyagok, egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, tanári 

beszéd, interaktív feladatok.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Szóbeli interakció 

 Előzetes tudás  Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

folytatott kommunikáció. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommunikáció ismert 

témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a 

hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 

útján; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló 

kifejezésére, egyre bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

- Tud egyszerű, tényszerű információt kérni és továbbadni. 

- Egyszerű nyelvi eszközökkel ki tudja fejezni érzéseit, véleményét és gondolatait, illetve rá 

tud kérdezni ezekre. 

- Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel tud kérdezni, felszólításokat megfogalmazni, illetve azokra 

reagálni. 



 

 

- Képes részt venni ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid 

párbeszédben, beszélgetésben. 

- Meg tudja kérni beszélgetőpartnerét, hogy ismételje meg mondandóját vagy magyarázza 

meg azt.  

- Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit 

mond. 

- Szükség esetén a saját mondanivalóját át tudja fogalmazni, le tudja egyszerűsíteni, a 

kommunikáció fenntartása érdekében. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált 

jelenetek, kérdések, felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve 

különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások. 

  

 Fejlesztési 

egység 

 Összefüggő beszéd 

 Előzetes tudás  Felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről; munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; a szavak, 

szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása lineáris 

kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló felkészülés után egyszerű nyelvi elemeket használva beszélni tud ismert 

témákról, mesélni tud élményeiről, vagy össze tud foglalni egy-egy rövid történetet, 

egyszerű nyelvi szerkezetekkel el tud játszani előre megírt szerepeket. 

- Minta alapján képes összefüggő szöveget alkotni; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolásával, egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, 

indoklások, ok-okozati kapcsolatokat ki tud fejezni kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

- Képes önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatására és értékelésére (pl. 

közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

- Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás után a célnyelvi normához 

közelítő kiejtéssel el tudja ismételni a szöveget. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, 

tanulói munka bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Olvasott szöveg értése 



 

 

 Előzetes tudás  Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, 

tartalmának megértése. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése; 

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

autentikus szövegek lényegének megértése, a szövegekből az alapvető 

információk kiszűrése; 

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti 

alkotások iránt. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló megérti a rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel 

megfogalmazott szövegeket (pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

- Megtalálja a lényeges információkat egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, 

prospektusban, étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

- Megért egyszerű üzeneteket, leveleket, elektronikus üzeneteket, SMS-eket, bejegyzéseket. 

- Képes megérteni és követni egyszerű használati utasításokat, instrukciókat. 

- Képes az információszerzésre hagyományos és elektronikus forrásokból. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, rövid 

történetek, versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló 

újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, 

hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok 

hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, 

étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek.  

  

 Fejlesztési 

egység 

Íráskészség 

 Előzetes tudás  Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; mintát követve 

különböző műfajú és a célcsoport érdeklődésének megfelelő témájú 

szövegek alkotása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt 

érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése.  

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes szavak és rövid szövegek diktálás utáni leírásra. 

- Képes egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatokat alkotni a közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozni (pl. leírás, élménybeszámoló, 

párbeszéd). 

- Kommunikációs céllal egyszerű szövegeket tud alkotni (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 



 

 

- Sikeresen követ egyszerű írásos mintákat, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal meg 

tudja tölteni 

- Gondolatait össze tudja kapcsolni egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, 

azután). 

- Tisztában van a gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeivel, és 

követi azokat saját írásmű létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró 

formula). 

- Képes szótár segítségével mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket 

készíteni. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, 

e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, dalszöveg.  

Témakörök 

Az ajánlott témakörök egyes elemei a második évfolyamon újra megjelennek, lehetőséget 

adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, 

és azok így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv a második évre új témaköröket is javasol, 

ezek a táblázatban félkövér formában szerepelnek.  

    

 Ajánlott témakörök  Óraszám B 

 1. Hogyan tanuljunk idegen nyelveket? Mit tudok már? 

További egyéni fejlesztési célok megfogalmazása. További nyelvtanulási 

stratégiák megismerése, kipróbálása, az előzetes ismeretek előhívása. 

A különböző népekkel és kultúrákkal való együttélés fontossága az 

idegen nyelvek ismerete által. 

3 

 2. Családom 

Családtagok bemutatása, azok külső és belső tulajdonságainak leírása. 

Családi események, közös programok és ünnepek. Napirendem. A 

háztartásban végzett munkák és munkaeszközök. A munkamegosztás és 

takarékosság a családban. A szülői és gyermeki felelősség. A különböző 

generációk tisztelete, az egymástól való tanulás módjai, lehetőségei 

4 

 3. Otthonom, tágabb környezetem, ahol élek 

Városok, települések, falvak. Épületek, utcák. 

6 

Tájékozódás, útbaigazítás. Látnivalók, nevezetességek a lakóhelyemen. 

A fenntartható fejlődés jelentősége, a globális problémák és a lokális 

cselekvések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggések. 

  

 4. Iskolám és osztálytermünk/ osztályom 

Osztályom, tanáraim, tantárgyaim, osztálytársaim. A tanóráink és a 

tanórán kívüli közös programjaink. 

6 

 5. Vásárolok 

Vásárlási szokásaim, üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Hazai és 

külföldi termékek. Az online vásárlás előnyei és veszélyei. 

6 

 6. Ruhatáram télen-nyáron 

Az évszaknak megfelelő öltözködés jelentősége. A divat és egészség 

kapcsolata. A márkás áruk és a minőség viszonya. 

2 



 

 

 7. A természet és én 

A természeti jelenségek egyszerű leírása. A technikai fejlődés és a 

környezeti hatásai. Környezetvédelem a hétköznapokban. 

Kedvenc állataim. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

Felelős állattartás 

6 

 8. Terülj, terülj asztalkám! 

Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. Nemzeti és célnyelvi országok 

ételkülönlegességei. 

5 

 9. Ép testben ép lélek! 

Betegség, orvosnál. Sportok, sportfelszerelések. Kedvenc sportom. 

Sportversenyek. 

6 

 10. Szabadidőmben 

Szabadidős tevékenységek: mozi, színház, koncert. Kedvenc időtöltésem. 

Internet, interaktív játékok. 

A tanulást, művelődést és szórakozást segítő médiumok közötti tudatos 

választás. 

3 

 11. Lesz szakmám! 

Foglalkozások megnevezése, egyszerű leírása. Önéletrajz, motivációs 

levél készítése. Felkészülés az állásinterjúra, egyéni képességek, 

készségek összegyűjtése, célkitűzések megfogalmazása. 

7 

 12. Végre itt a nyár! 

Vakáció, utazás. Közlekedési eszközök, szálláshelyek, híres városok és 

nevezetességeik. Megfontolt lépések, felelősségvállalás magamért és 

társaimért, segítségnyújtás a bajbajutottaknak. A segítségnyújtás módjai. 

5 
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 A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, 

egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

  



 

 

Angol nyelv 
B variáció 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referencia- 

kerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és 

fejlesztése, amely szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal; a tanuló közvetlen 

környezetéről szerzett ismereteivel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a 

motivációval. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók szórakoztató idegen nyelvi 

környezetben, valós élethelyzeteken alapuló, egyszerű feladatokon keresztül eljutnak a KER 

szerinti A1 szintre, optimális esetben megközelítik, esetleg elérik az A2 szint alsó skáláját a 

szóbeli interakció, a beszédértés és a beszédkészség területén. 

Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a 

program résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, reproduktív/rekonstruktív, 

produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységekre. Az idegen nyelvi kommunikáció az alap- 

készségek együttes érvényesülését feltételezi, melyeket valamennyi tanórán integráltan 

szükséges fejleszteni. 

A receptív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet játszanak. A tanulók 

elindulnak a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák kialakítása felé. Receptív 

készségeik fejlesztésével képesek lesznek egyszerű írott vagy hallott szövegből a lényeget 

felfogni, kiemelni. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulók megismerik és elsajátítják azokat az egyszerű 

nyelvi eszközöket, amelyekkel képesek gondolataikat megfogalmazni, és különféle 

kommunikációs helyzetekben elboldogulni. Fel kell ismerniük, hogy a nyelvi érintkezést a 

nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak megfelelően szabályok szövik át. Ilyenek 

például a nyelvi udvariassági szokások, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használata. 

Az alapkészségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli interakció élvez 

előnyt. 

Az internet nyújtotta lehetőségek segítségével a tanulók megtapasztalhatják, hogyan tudnak 

autentikus nyelvi környezetben eligazodni. Komoly motivációs forrás lehet számukra annak 

megélése, hogy megértik az idegen nyelvű feliratokat, hirdetéseket, dalszövegeket, 

filmelőzeteseket, tévéműsorokat. Az önálló internetes kutatás bátorítja és elősegíti az autonóm 

tanulás kialakulását, és az informatikai készségeik fejlődését. A projektmunka, a kooperatív 

tanulási módszerek tovább fokozzák a tanulási kedvet, erősítik a szociális kompetenciákat; 

elsajátítják az egymástól való tanulás, és az egymásért végzett munka, valamint a csapatszellem 

örömét. 

Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és tiszteletben 

tartsák más népek kultúráját, felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit, valamint 

megtanulják a kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelését. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a Szakképzési 

Hídprogramban a tanulók közül sokan tanulási nehézségekkel küzdenek, a kudarc gyakori 

iskolai élményük, kevés az önbizalmuk, csekély a tanulási motivációjuk, alacsony szintű az 

olvasottságuk, fejletlen a szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, 

kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. 

Mindezek tükrében, az idegennyelv-oktatásnak kiemelt feladata a tanulók nyelvtanulási 

kedvének felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy bízzanak önmagukban, 



 

 

bebizonyítsák önmaguknak és környezetüknek, hogy képesek az idegen nyelv elsajátítására, és 

különböző élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. Biztosítani kell számukra a 

feltételeket ahhoz, hogy logikusan egymásra épülő, kis lépésekben átismételhessék, 

rendszerezhessék és bővíthessék korábban megszerzett nyelvtudásukat, vagy amennyiben 

valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem, vagy csak rövid ideig tanulták az idegen 

nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz. 

 

A tanulók teljesítményének mérése, a mérés-értékelés célja és alapelvei 

A teljesítménymérés egyrészt visszajelzést ad a tanárnak és a tanulóknak (igény szerint a 

szülőknek) a tanítási-tanulási folyamat egy adott szakaszában elért eredményekről, s ezáltal 

segít a továbblépésben, másrészt alapot szolgáltat a tanárnak ahhoz, hogy az egyes tanulók 

teljesítményét önmagukhoz és tanulótársaikhoz viszonyítva jegyekkel értékelje. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia a tanítás tartalmával és 

módszereivel. Csak azt mérhetjük, amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy 

tanítottunk. A tanulókat minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, 

tartalmáról/tartalmairól és az értékelés szempontjairól. 

A tanulók önállóságra nevelésének jegyében a teljesítménymérés során tanácsos minél több 

olyan mérési formát alkalmazni, amely módot ad a tanulóknak arra, hogy megtanulják 

teljesítményüket önállóan mérni és értékelni. Fontos, hogy ezen túl megismerkedjenek a 

mérésnek és értékelésnek azokkal a formáival, melyek párban és csoportban is alkalmazhatók. 

A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, hogy a tanár nem 

arra kíváncsi, amit a tanuló nem tud, hanem arra, amit sikeresen megtanult. A tanulónak 

lehetőséget kell kapni a felkészülésre, s ha indokolt, a javításra is. 

A mérés 

- Három területen (beszédkészség, olvasott szöveg értése és az íráskészség) végezzük, a 

hangsúly a beszédkészségen és az olvasott szöveg megértésén legyen. 

- A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

- Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megérteni a 

szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a 

szövegből. 

- A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az 

alapszint felé vezető skálán. 

- A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakörökhöz 

kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók. 

- A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításokat 

adjunk. 

- A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

- Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több lehetőség 

közül kelljen az odaillőt kiválasztani. 

- A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása 

hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. 

tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg 

kiegészítése megadott szavakkal. 

- A szóbeli mérést tanulópárokban, kiscsoportban is elvégezhetjük: a) párbeszéd: 

interakció az átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló bemutatása 10-15 egyszerű 

mondattal. 

Első évfolyam 

Összes óraszám: B: 108 óra 



 

 

Heti óraszám: B: 3 óra/hét 

 Fejlesztési 

egység 

 Beszédértés 

 Előzetes tudás  Részvétel az órai tevékenységekben, nonverbális elemekkel 

(testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) támogatott célnyelvi 

óravezetés követése, az egyszerű tanári utasítások és kérdések 

megértése. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Nonverbális elemmel támogatott célnyelvi óravezetés követése; az 

osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó rövid, egyszerű tanári 

utasítások megértése; 

a tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány 

rövid mondatból álló szövegek megértése; 

a mindennapi témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben az 

ismerős szavak, fordulatok felismerése, ezekből következtetés a 

szövegek témájára; 

a megértést segítő feladatokra támaszkodva a lényeg és néhány konkrét 

információ kiszűrése ismert témájú rövid, egyszerű szövegekből; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, 

az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 

- Képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős szavakat és 

nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat. 

- Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a 

legfontosabb információkat többször elismétlik. 

- Képes ismerős témakörökön belül lassan és érthetően elmondott rövid szövegek lényegét 

megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. 

- Képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és érthetően 

beszélnek hozzá. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, képekkel 

illusztrált történetek, kisfilmek, animációs filmek, egyéb hangzó 

anyagok, tanárral, tanulótársakkal folytatott rövid párbeszédek, tanári 

beszéd.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Szóbeli interakció 

 Előzetes tudás  Az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

személyes és szociális kompetenciák, részvétel interakciót igénylő 

tevékenységekben, egyszerű nyelvi eszközök alkalmazásával. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel; 

egyszerű kérdések megfogalmazása ismert témákról, illetve válaszadás 

egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid beszélgetés folytatása ismert témákról, egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

rövid beszélgetés folytatása a társakkal a tanult témákról; rövid, 



 

 

egyszerű szövegek közös előadása; az ismert szöveg célnyelvi 

normákhoz közelítő kiejtése, helyes intonációval és megfelelő 

beszédtempóban. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes egyszerű módon kommunikálni, ha partnere lassan és érthetően beszél, 

mondanivalóját szükség esetén többször, többféleképpen elismételi, és segítséget nyújt a 

válaszadásban. 

- Tud egyszerű beszélgetést kezdeményezni a köszönés, a búcsúzkodás és az alapvető 

udvariassági formák legegyszerűbb változatainak megértésével és alkalmazásával. 

- Meg tud oldani néhány egyszerű, jól begyakorolt kifejezéssel és mondattal olyan ismerős 

helyzeteket, melyek mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. 

- Képes megválaszolni jól ismert helyzetekben egyszerű szavak, kifejezések és nyelvtani 

szerkezetek segítségével a közvetlenül hozzá intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga 

is feltegyen egyszerű kérdéseket. 

- Tud rövid beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha 

gyakran meg is akad, és keresi a szavakat. 

- Képes értelmezni beszédpartnere mondanivalóját a mondathangsúly alapján kijelentésként, 

kérdésként vagy felszólításként. 

- A beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazza, hogy mondanivalójában többnyire 

világosan elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. 

- Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit 

mond. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, illusztrált 

történetek, mozgással kísért rövid cselekvéssorok, kérdések, rövid 

párbeszédek, dramatizált jelenetek, néhány mondatos leírások, egyszerű 

felszólítások, kérések, információszerzésre irányuló hiányos szövegek, 

vagy eltérő információkat tartalmazó szövegek alapján.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Összefüggő beszéd 

 Előzetes tudás  Néhány összefüggő mondat elmondása önmagáról és a tanult témákról. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Rövid, egyszerű szövegek elmondása, illetve párbeszéd előadása 

társaival közösen, tanári segítséggel; 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, összefüggő leírás adása 

saját magáról és a környezetében előforduló tárgyakról, élőlényekről, 

eseményekről; 

néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta használata; a 

szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása 

kötőszavakkal; 

munkájának bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

ismert szöveg elmondása a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel, 

intonációval és beszédtempóban. 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, hétköznapi 

szófordulatokkal és egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető információkat adjon 

önmagáról és közvetlen környezetéről. 

- Képes ismerős, hétköznapi helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok segítségével 

közléseket megfogalmazni úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szüneteket 

tart, szavak után kutat az emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját 

olykor újrafogalmazza. 



 

 

- Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, 

„vagy”, „mert” összekössön. 

- Képes az ábécé hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy kiejteni, hogy 

beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet érteni. 

- Közléseiben nagyjából megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének megfelelő dalok, versek, rövid 

történetek, cselekvéssorok, leírások (pl. tanulói munka bemutatása), 

rövid szerepek, interaktív feladatok.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Olvasott szöveg értése 

 Előzetes tudás  Olvasást igénylő nyelvi tevékenységek, ismert szavak, rövid szövegek 

elolvasása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű 

fordulatok felismerése. 

Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján 

illusztráció készítése, képek sorba rendezése, szövegrészlettel való 

párosítása). 

Egyszerű, különböző műfajú szövegek (pl. versek, történetek, viccek) 

közös olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon keresztül 

történő feldolgozása. 

Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai 

táblákról, feliratokról) tárgyszerű adatok szerzése. 

Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék 

összerakása, útbaigazítás). 

Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, 

dalszövegek, novellák).  

 Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 - Képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok konkrét 

szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni. 

- Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó és/vagy képekkel illusztrált 

információközlő szövegek témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse. 

- Ismerős kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint 

egyes szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Történetek, hirdetések, plakátok, egyszerű katalógusok, egyszerű 

üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, nyomtatványok 

hagyományos és online formában.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Íráskészség 

 Előzetes tudás  Írást igénylő játékos, könnyű nyelvi tevékenységek, s ezek során rövid 

szavak, mondatok másolása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

 Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

megadott mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő 

témájú rövid szövegek alkotása; 

írásbeli válaszadás személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre; 



 

 

fejlesztési 

feladatok 

a közösen feldolgozott olvasott szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatok 

elvégzése; 

részvétel írásbeli nyelvi játékokban; 

a meglévő szókincs, tudás képes kreatív alkalmazása az őt érdeklő 

témájú, egyszerű szövegek írásához. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 

adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. 

- Képes szótár segítségével mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket 

készíteni. 

- Képes számára ismerős szavakat és gyakran használt fordulatokat leírni. 

- Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, 

„vagy”, „mert” összekössön. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, 

SMS, e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, dalszöveg.  

    

 Ajánlott témakörök  Óraszám B 

 1. Hogyan tanuljunk idegen nyelveket? Mit tudok már? Egyéni fejlesztési 

terv kidolgozása. Nyelvtanulási stratégiák megismerése, kipróbálása, az 

előzetes ismeretek előhívása. Az anyanyelv ápolásának, az idegen nyelv 

tudásának fontossága más népek és kultúrák megismerésében. 

10 

 2. Én és a családom 

Magam és a családtagjaim bemutatása, családi események, ünnepek, 

közös programok. A kiegyensúlyozott életvitel fontossága, napirendem, 

feladataim a családban. 

9 

 3. Az otthonom 

Lakóhelyem, otthonom lakóhelyiségei, bútorai, berendezési tárgyai, 

használati eszközei. A modern technika vívmányai az otthon falai között. 

9 

 4. Barátaim 

A családi és baráti közösség fontossága, az érintkezés (kommunikáció) 

alapvető normái. Külső és belső tulajdonságok bemutatása, közös 

időtöltés a barátokkal. 

9 

 5. Ruhatáram télen-nyáron 

Az évszakok jellemzői, szépségei. Az öltözködés módjai évszaknak és 

alkalomnak megfelelően. Divat és egészségmegőrzés. Kedvenc 

ruhadarabjaim. 

9 

 6. Terülj, terülj asztalkám! 

A tudatos bevásárlás a takarékosság jegyében. Egészséges élelmiszerek, 

egészséges táplálkozás. Örömmel végzett sütés, főzés a hétköznapokon és 

ünnepnapokon. Kedvenc ételeim, italaim. 

9 

 7. Ép testben, ép lélek 

A személyes higiénia és a tiszta környezet fontossága a mindennapokban. 

A rendszeres testmozgás fontossága és módjai, sportolási lehetőségek. 

Kedvenc sportom, sportversenyek élőben és a médián keresztül. 

9 

 8. Szabadidőmben 

Szabadidős tevékenységek, az aktív és passzív szórakozás egyensúlyának 

/9 



 

 

megteremtése. Kedvenc időtöltésem, mozi, színház, koncert, internet, 

interaktív játékok. 

 9. Lesz szakmám! 

A különböző szakmák megnevezése, leírása, gyakorlásához szükséges 

személyes ismeretek, és képességek ismerete. Keresett szakmák, az 

elvárásoknak való megfelelés. Foglalkozások megnevezése, egyszerű 

leírása. 

14 

 10. Végre itt a nyár! 

A tájékozódás és információgyűjtés módjai. Vakáció a családdal, a 

barátokkal. Az utazás megszervezése, szálláskeresés, programok. 

Legkedveltebb úti célok. 
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A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló megérti a célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz 

kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek 

lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló 

írott szövegeket alkot. 

Második évfolyam 

A Szakképzési Hídprogram második évfolyamán tanuló diákok a Közös európai 

referenciakeret (KER) megfogalmazásában „minimumszintű” nyelvismerettel lépnek be a 

további nyelvtanulási folyamatba. A második évfolyamon az A1 szint megerősítése, az 

alapfokú nyelvtudás megszerzése, optimális esetben az A2 szint megközelítése vagy alsó 

skálájának az elérése a cél. A nyelvi készségek fejlesztése továbbra is komplex módon történik, 

úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak, 

és az idegen nyelvi alapkészségek közül a beszédkészség, a beszédértés van előtérben. 

Összes óraszám: B: 70 óra 

Heti óraszám: B: 2 óra/hét 

 Fejlesztési 

egység 

 Beszédértés 

 Előzetes tudás  Célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség- 

- 

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek 

témájára, tartalmára; 

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 



 

 

gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva;  

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes folyamatosan követni a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést (osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 

eszközhasználat). 

- Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó rövid kéréseket és megállapításokat. 

- Aktívan követi a rövid, egyszerű autentikus szövegeket. 

- Felismeri a tanult nyelvi elemeket. 

- Ki tudja szűrni a szöveg lényegét vagy néhány konkrét információt. 

- Követi a beszélők gondolatmenetét ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű 

szövegekben. 

- Megérti a célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi 

szintjéhez igazított tempóban beszélőket, ha szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi 

információkat megismételve beszélnek. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 A célcsoport érdeklődési körének dalok, versek, képekkel illusztrált 

történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató multimédiás 

anyagok, egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, tanári 

beszéd, interaktív feladatok.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Szóbeli interakció 

 Előzetes tudás  Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

folytatott kommunikáció. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség- 

- 

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommunikáció ismert 

témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a 

hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 

útján; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló 

kifejezésére, egyre bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

- Tud egyszerű, tényszerű információt kérni és továbbadni. 

- Egyszerű nyelvi eszközökkel ki tudja fejezni érzéseit, véleményét és gondolatait, illetve rá 

tud kérdezni ezekre. 

- Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel tud kérdezni, felszólításokat megfogalmazni, illetve azokra 

reagálni. 

- Képes részt venni ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid 

párbeszédben, beszélgetésben.  



 

 

- Meg tudja kérni beszélgetőpartnerét, hogy ismételje meg mondandóját vagy magyarázza 

meg azt. 

- Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit 

mond. 

- Szükség esetén a saját mondanivalóját át tudja fogalmazni, le tudja egyszerűsíteni, a 

kommunikáció fenntartása érdekében. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált 

jelenetek, kérdések, felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve 

különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások. 

  

 Fejlesztési 

egység 

Összefüggő beszéd 

 Előzetes tudás  Felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség- 

- 

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről; 

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; a szavak, 

szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása lineáris 

kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló felkészülés után egyszerű nyelvi elemeket használva beszélni tud ismert 

témákról, mesélni tud élményeiről, vagy össze tud foglalni egy-egy rövid történetet, 

egyszerű nyelvi szerkezetekkel el tud játszani előre megírt szerepeket. 

- Minta alapján képes összefüggő szöveget alkotni; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolásával, egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, 

indoklások, ok-okozati kapcsolatokat ki tud fejezni kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

- Képes önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatására és értékelésére (pl. 

közös plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

- Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás után a célnyelvi normához 

közelítő kiejtéssel el tudja ismételni a szöveget. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, 

tanulói munka bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

  

 Fejlesztési 

egység 

 Olvasott szöveg értése 

 Előzetes tudás  Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, 

tartalmának megértése. 



 

 

 A tantárgyhoz 

(műveltség- 

- 

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése; 

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

autentikus szövegek lényegének megértése, a szövegekből az alapvető 

információk kiszűrése; 

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti 

alkotások iránt. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló megérti a rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel 

megfogalmazott szövegeket (pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

- Megtalálja a lényeges információkat egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, 

prospektusban, étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

- Megért egyszerű üzeneteket, leveleket, elektronikus üzeneteket, SMS-eket, bejegyzéseket. 

- Képes megérteni és követni egyszerű használati utasításokat, instrukciókat. 

- Képes az információszerzésre hagyományos és elektronikus forrásokból. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, rövid 

történetek, versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló 

újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, 

hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok 

hozzá- szólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, 

étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek.  

  

 Fejlesztési 

egység 

 Íráskészség 

 Előzetes tudás  Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; mintát követve 

különböző műfajú és a célcsoport érdeklődésének megfelelő témájú 

szövegek alkotása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség- 

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról;  

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt 

érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 - A tanuló képes szavak és rövid szövegek diktálás utáni leírásra. 

- Képes egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatokat alkotni a közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozni (pl. leírás, élménybeszámoló, 

párbeszéd). 

- Kommunikációs céllal egyszerű szövegeket tud alkotni (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 

- Sikeresen követ egyszerű írásos mintákat, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal meg 

tudja tölteni. 



 

 

- Gondolatait össze tudja kapcsolni egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, 

azután). 

- Tisztában van a gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeivel, és 

követi azokat saját írásmű létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró 

formula). 

- Képes szótár segítségével mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket 

készíteni. 

 A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, 

SMS, e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, dalszöveg.  

Témakörök 

Az ajánlott témakörök egyes elemei a második évfolyamon újra megjelennek, lehetőséget 

adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, 

és azok így bővüljenek, mélyüljenek. A kerettanterv a második évre új témaköröket is javasol, 

ezek a táblázatban félkövér formában szerepelnek.  

 Ajánlott témakörök  Óraszám B 

 1. Hogyan tanuljunk idegen nyelveket? Mit tudok már? 

További egyéni fejlesztési célok megfogalmazása. További nyelvtanulási 

stratégiák megismerése, kipróbálása, az előzetes ismeretek előhívása. 

A különböző népekkel és kultúrákkal való együttélés fontossága az 

idegen nyelvek ismerete által. 

3 

 2. Családom 

Családtagok bemutatása, azok külső és belső tulajdonságainak leírása. 

Családi események, közös programok és ünnepek. Napirendem. A 

háztartásban végzett munkák és munkaeszközök. A munkamegosztás és 

takarékosság a családban. A szülői és gyermeki felelősség. A különböző 

generációk tisztelete, az egymástól való tanulás módjai, lehetőségei 

4 

 3. Otthonom, tágabb környezetem, ahol élek Városok, települések, 

falvak. Épületek, utcák. Tájékozódás, útbaigazítás. Látnivalók, 

nevezetességek a lakóhelyemen. 

A fenntartható fejlődés jelentősége, a globális problémák és a lokális 

cselekvések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggések. 

6 

 4. Iskolám és osztálytermünk/ osztályom 

Osztályom, tanáraim, tantárgyaim, osztálytársaim. A 

tanóráink és a tanórán kívüli közös programjaink. 

6 

 5. Vásárolok 

Vásárlási szokásaim, üzletek, bevásárlóközpontok, piac. Hazai és 

külföldi termékek. Az online vásárlás előnyei és veszélyei. 

6 

 6. Ruhatáram télen-nyáron 

Az évszaknak megfelelő öltözködés jelentősége. A divat és egészség 

kapcsolata. A márkás áruk és a minőség viszonya. 

2 

 7. A természet és én. 

A természeti jelenségek egyszerű leírása. A technikai fejlődés és a 

környezeti hatásai. Környezetvédelem a hétköznapokban. 

Kedvenc állataim. Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

Felelős állattartás. 

6 



 

 

 8. Terülj, terülj asztalkám! 

Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. Egészséges táplálkozás. 

Receptek, főzés, sütés. Nemzeti és célnyelvi országok 

ételkülönlegességei. 

5 

 9. Ép testben ép lélek! 

Betegség, orvosnál. Sportok, sportfelszerelések. Kedvenc sportom. 

Sportversenyek. 

6 

 10. Szabadidőmben 

Szabadidős tevékenységek: mozi, színház, koncert. Kedvenc 

időtöltésem. Internet, interaktív játékok. 

A tanulást, művelődést és szórakozást segítő médiumok közötti tudatos 

választás. 

3 

 11. Lesz szakmám! 

Foglalkozások megnevezése, egyszerű leírása. Önéletrajz, motivációs 

levél készítése. Felkészülés az állásinterjúra, egyéni képességek, 

készségek összegyűjtése, célkitűzések megfogalmazása. 

7 

 12. Végre itt a nyár! 

Vakáció, utazás. Közlekedési eszközök, szálláshelyek, híres városok és 

nevezetességeik. Megfontolt lépések, felelősségvállalás magamért és 

társaimért, segítségnyújtás a bajbajutottaknak. A segítségnyújtás módjai. 

5 

 A tanulók előzetes tudásának mérése 2 

 A tanulók kimeneti tudásának mérése 2 

 Szabad sáv 6 

  

  

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, 

egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

  



 

 

Matematika 
B variáció 

 

A Szakképzési Hídprogramban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges 

érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt 

mutatják, hogy túlnyomó többségük tudása alaphiányos. Továbbá jelentős részüknél a 

matematikatanulás és a tárgyban való teljesítés a korai kudarcos területeik közé tartozik. 

A program célja - a Szakképzési Hídprogram A és B verziójában - az, hogy a hiányosságok 

egyéni feltérképezése után, a diákok figyelmét e tárgy elsajátíthatósága, érdekessége, 

mindennapi hasznossága és sokrétűsége felé irányítva, pozitív attitűd alakuljon ki a matematika 

iránt. Ezáltal segítve a diákot mind az eredményes záróvizsga letételéhez, mind esetleges 

további középiskolai tanulásához. 

A program a pozitív attitűd kialakításával együtt az egyén fejlődése szempontjából jelentős 

részcélokat is megfogalmaz. Többek között: 

- értő, elemző olvasás képességének fejlesztése, 

- a következtetésre épülő problémamegoldó gondolkodás kialakítása és fejlesztése a 

konkrét helyzetekhez, tevékenységekhez kötött állapotból kiindulva, 

- a logikus és elemző gondolkodás iránti igény kialakítása, majd ennek fejlesztése, 

- a kötött és változtatható szabályszerűségek felismerésének képességének kialakítása, 

- alternatív megoldási módok keresése iránti igény kialakítása, 

- a becslés, a valószínűsítés és az egzakt eredményre vezető eljárás megkülönböztetésének 

és ezek világban betöltött szerepének tudatosítása, 

- a verbális és grafikus kifejezőkészség fejlesztése, 

- az önellenőrzés igényének kialakítása és folyamatának modellezése. 

E célok elérésére a tantárgy feladata, a társadalmi környezet jelenségeinek, folyamatainak 

többoldalú vizsgálata, a hétköznapi gyakorlat szempontjainak figyelembevételével. A 

felvetendő matematikai problémák megfogalmazását konkrét, a közvetlen környezetben 

megjelenő kérdésekre alapozzuk. A valóság és a matematika elemi kapcsolatainak 

szemléltetésén és alkalmazásán keresztül motiváljuk a tanulókat, a hétköznapi életvitelhez 

kapcsolódó kérdések matematikai megválaszolhatóságával, megválaszolásával. 

A tárgyat négy témakörben tárgyaljuk, amelyek részben áthatják egymást. Ezek: 

Gondolkodási módszerek, matematikai logika, valószínűség; Számtan, algebra; Geometria; 

Sorozatok, függvények, helymeghatározás. A Gondolkodási módszerek, matematikai logika 

elemeit nem csak közvetlenül, hanem a többi témakörben is alkalmazzuk - ezért szerepel a + 

jel az órakeretnél. 

Mivel a tanulók az egyes témaköröket illetően jelentősen különböző felkészültségűek 

lehetnek, ezért lehetséges, hogy a témakörök rövidebben-hosszabban tekinthetők át. A 

szabadon felhasználható időkeret ezt segíti. A program csoportmérete támogatja a kerettanterv 

egyéni fejlesztési terv szerinti megvalósítását. 

A kerettanterv ezért az év elején és év végén a tudás felmérését irányozza elő. 

Megvalósítása az első évfolyam kezdetén játékos formában javasolt. 

Első évfolyam 

Heti óraszám: B: 3 óra/hét (36 hét). 

Összes óraszám: B: 108 óra, ebből 11 szabadon felhasználható.  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók matematikai ismeretének és képességeinek 

felmérése 

Órakeret 

B: 2 

 Előzetes tudás  Ez mérendő. 



 

 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A matematikával kapcsolatos gátlások oldása, megszüntetése. Az 

aha-élmény kialakítása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

  

. 

  

 Tematikai 

egység 

 Számtan, algebra Órakeret 

B: 50 

 Előzetes tudás  Elemi számfogalom a természetes számok körében, a négy alapművelet 

fogalmi ismerete. 

Az egyenlőség, egyenlőtlenség fogalmának ismerete, ismeretlen, 

behelyettesítés fogalmának ismerete. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás képességének 

kialakítása. 

A számfogalom megerősítése az egész számok körében. 

A művelet fogalmának mélyítése. 

Számolási készség fejlesztése (fejben, írásban). 

Azonos tulajdonságú dolgok csoportosítása, a csoportok egymáshoz való 

viszonyának megkülönböztetése. 

Sorba rendezés képessége. Szöveg értelmezése. 

Egyenlőségek és egyenlőtlenségek felismerése. 

Arányosság felismerése. 

Kommunikáció fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Természetes számok ezres számkörben. Helyi érték. Hallott számok leírása, látott számok 

kiolvasása. 

Egész számok helye és viszonya a számegyenesen, nagyságrendi összehasonlítások. 

Összeadás, kivonás szóban (fejben) és írásban. 

Szorzás, osztás az egész számok körében. Eredmények becslése. 

Betűket tartalmazó kifejezések megjelenítése, értelmezése. 

Konkrét mérésekhez kapcsolódó számítások végzése. 

Osztókeresés, 2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel való oszthatóság kimondása egyszerű 

esetekben. 

Egyenes arányosság alkalmazása.  

Szöveges feladatok értelmezése, adatok, kérdések, feltételek szétválasztása. 

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása behelyettesítéssel, lebontogatással - 

következtetéssel. 

Számológép használata az alapműveletek elvégzéséhez. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Tízes számrendszer, helyi érték, összeadás, összeg, kivonás, különbség, 

szorzás, szorzat, többszörös, osztó, hányados, maradék, becslés, 

ellenőrzés. Negatív szám, előjel, arány, egyenlő, kisebb, nagyobb, 

egyenlet, ismeretlen, feltétel, ellenőrzés, behelyettesítés. 

  



 

 

 Tematikai 

egység 

 Geometria Órakeret 

B: 24 

 Előzetes tudás  Sík, tér elemi kognitív észlelése, egyenes, szög, test fogalmának ismerete. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Sík- és térszemlélet kialakítása, fejlesztése. 

Hosszúság, terület, térfogat fogalmának fejlesztése, mértéke becslésének 

és kiszámításának fejlesztése. 

Mértékegységek tudatosítása. 

Geometriai arányok használata a mindennapokban. A pontosság igényének 

kialakítása, fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Adott tulajdonságú pontok megtalálása, ponthalmazok jellemzése - közelebb, távolabb, 

kisebb, nagyobb fogalmának biztos használata. 

Hasonlóság felismerése síkon. 

Szögek osztályozása, szerkesztése, szögmérő, vonalzó használata. 

Háromszögek osztályozása szögeik szerint, oldalaik szerint, háromszögszerkesztés. Speciális 

négyszögek - négyzet, téglalap, trapéz jellemzése, csoportosításuk. Speciális testek - kocka, 

téglatest, gömb, hasáb, henger jellemzése. 

Szimmetriák felismerése, egyszerű alkalmazása. A kerület, terület, felszín elemi ismerete. 

Hosszúság és terület mérésének gyakorlati megvalósítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Sík, tér, pont, egyenes, szakasz, távolság, szög, hosszúság, kerület, terület, 

térfogat, (ezek mértékegységei) kör, gömb, sugár, átmérő, hasonlóság, 

arány, háromszögek (legalább 3 féle azonosítása), négyzet, téglalap, 

szimmetria, párhuzamos, merőleges.  

  

 Tematikai 

egység 

  

 

Sorozatok, függvények, helymeghatározás 

Órakeret 

B: 10 

  

Előzetes tudás 

  

Szám, sík, számegyenes, hely, arányosság.  

  

A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

  

Szabályfelismerés, -alkalmazás. Koordináta-rendszer használata. 

A függvény fogalmának indirekt kialakítása. Adatrendszerezési képesség 

kialakítása és fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Számsorozatok szabályának ismeretében a sorozat folytatása. 

Számsorozat tulajdonságainak felismerése - növekvő, csökkenő, korlátos. Tájékozódás a 

számegyenesen. 

Derékszögű sík-koordinátarendszerben való tájékozódás számpár és pont, pont és számpár 

viszonya. Egyenes arányosság pontpárainak ábrázolása, táblázatba rendezése.. GPS-

koordináták értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Koordináta, koordináta-rendszer, sorozat, táblázat, grafikon.  

  

 Tematikai 

egység 

 Gondolkodási módszerek, matematikai logika, 

valószínűség 

Órakeret 

B: 10+ 



 

 

 Előzetes tudás  Igaz, hamis állítás, biztos esemény, lehetetlen esemény tapasztalati 

ismerete. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az 

időben. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése, kombinatorikus gondolkodás 

megalapozása. becslés képességének kialakítása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A nyelv logikai elemeinek felismerése a matematikában (összehasonlítás, viszonyítás, 

rendezés, műveletek: és, vagy, ha-akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem). 

Problémamegoldási módszerek gyakorlása (próbálgatás; következtetés, sejtés, 

szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, ellenpélda szerepe). 

 

Valószínűségi játékok tapasztalatainak gyűjtése, rögzítése és szabályalkotás. Sorba rendezés 

összes lehetőségének előállítása. 

Egyszerű grafikonok olvasása.  

Gyakoriság felismerése.  

Nyerési esély becslése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Állítás, következtetés, ok, következmény, igaz, hamis, biztos esemény, 

lehetetlen esemény, „lehetséges-de nem biztos”, sorba rendezés.   

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének mérése Órakeret  

B: 2 óra 

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló 

- képes felfogni és értelmezni a matematikával kapcsolatos kapott szóbeli 

vagy írásbeli utasításokat a kerettanterv követelményrendszerén belül, 

- képes diktálás után leírni, írott formából kiolvasni természetes számokat, 

- képes egész számokat nagyság szerint sorba rakni, számegyenesen 

ábrázolni, helyesen használja az összehasonlításhoz szükséges fogalmakat, 

- képes szóban és írásban a négy alapműveletet biztonsággal elvégezni az 

egész számok halmazán, ezres körben és számológéppel azon túl is, 

- képes elolvasni, értelmezni, lejegyezni egyszerű matematikai tartalmú 

szöveget a kerettanterv követelményrendszerén belül, 

- képes az alapművelet eredményét nagyságrenden belül megbecsülni, a 

becslést ellenőrizni, 

- képes egyszerű - legfeljebb kétlépéses - egy ismeretlenes elsőfokú 

egyenlet és egyenlőtlenség megoldására valamely módszerrel, valamint a 

megoldás ellenőrzését elvégezni behelyettesítéssel figyelmeztetés nélkül, 

- képes az egyenes arányosság felismerésére, 

- ismeri az alapvető síkidomokat (háromszög, négyzet, téglalap, kör) és 

testeket (kocka, téglatest, gömb), saját szavaival vagy főbb jellemzőikkel 

pontosan le tudja írni azokat, 

- képes egyenes, szakasz, négyzet, kör, trapéz rajzolására, szög 

szerkesztésére, másolására szögmérővel, vonalzóval, körzővel. 

- képes hosszúság mérésére és az adatokból a kerület kiszámolására, 

- képes képlet és meglévő adatok segítségével a négyzet, a téglalap 



 

 

kerületét, területét, kiszámolni, 

- képes a tengelyes szimmetriák felfedezésére, 

- képes számpár alapján derékszögű kétdimenziós koordinátarendszerben 

egy pont helyének meghatározására és a pont helyének ismeretében 

megadni a koordinátáit 

- képes grafikonról adatokat leolvasni, táblázatból adatokat kiolvasni, 

- képes azonos tulajdonság alapján halmazt képezni, megállapítani a 

halmazhoz tartozást és nem tartozást, 

- képes egy egyszerű állítás igazságtartalmának megállapítására, igaz és 

hamis állítások megfogalmazására. 

Második évfolyam 

Heti óraszám: A: 3 óra/hét, B: 2 óra/hét (35 hét). 

Összes óraszám: A: 105 óra, ebből 11 szabadon felhasználható; B: 70 óra, ebből 7 szabadon 

felhasználható.  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók matematikai ismeretének és képességeinek 

felmérése 

Órakeret 

B: 2 

 Előzetes tudás  Ez mérendő. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A matematikával kapcsolatos gátlások oldása, megszüntetése. Az aha-

élmény kialakítása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

  

. 

  

 Tematikai 

egység 

 Számtan, algebra Órakeret 

B: 24 

 Előzetes tudás  A négy alapművelet biztos alkalmazása az egész számok körében. 

Egyszerű szöveges feladatok értelmezése - az adat és ismeretlen 

azonosítása. 

Betűket tartalmazó egyszerű kifejezések értelmezése. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás képességének 

fejlesztése. 

Szövegértelmezés, szövegalkotás gyakorlati jellegű feladatokban. 

Állítás-bizonyítás igényének kialakítása, fejlesztése. 

Ellenőrzés, önellenőrzés igényének erősítése, eredményért való 

felelősségvállalás. 

Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése 

(kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép). 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Racionális számok értelmezése, írása, olvasása. Tizedes törtek szorzása egész számmal. 

Egész számok osztása, törtek felírása tizedes tört alakban, törtek nagyságának 



 

 

összehasonlítása. 

Hatványozás (pozitív egész kitevőjű hatvány) mint a szorzás formailag rövid alakja. 

Nagyságrend megállapítása (tíz hatványai). 

Százalék fogalma, számítása, kamatszámítás.  

 

Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet felírása szövegből és megoldása mérlegelvvel. 

Két műveletre alapozott szöveges feladat értelmezése és megoldása. Egyenes és fordított 

arányosság alkalmazása. 

Egyszerű átalakítások: zárójel felbontása, összevonás, műveleti sorrend tudatos alkalmazása. 

Mértékegységek átváltása (hossz, terület, térfogat, súly, idő). 

Számológép biztos használata az alapműveletek, a hatványozás és négyzetgyökvonás 

elvégzéséhez. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Tört, tizedes tört, mértékegységek, százalék (százalékalap, százalékláb, 

százalékérték), hatvány, nagyságrend. 

  

 Tematikai 

egység 

 Geometria Órakeret 

B: 16 

 Előzetes tudás  Adott tulajdonságú pontok megtalálása, ponthalmazok jellemzése 

- közelebb, távolabb, kisebb, nagyobb fogalmának biztos használata. 

Hasonlóság felismerése síkon. 

Szögek osztályozása, szerkesztése, szögmérő, vonalzó használata. 

Háromszögek osztályozása. 

Speciális négyszögek - négyzet, téglalap, trapéz felismerése. Speciális 

testek - kocka, téglatest, gömb ismerete. 

Szimmetriák felismerése, a kerület, terület, felszín elemi ismerete. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Sík- és térszemlélet fejlesztése. 

Hosszúság, terület, térfogat fogalmának fejlesztése, mértéke becslésének 

és kiszámításának fejlesztése. 

Mértékegységek tudatosítása. 

Geometriai arányok használata a mindennapokban. A pontosság igényének 

kialakítása, fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Kerület, terület térfogat kiszámítása képlet és azonosított adat segítségével. 

Speciális háromszögek, négyszögek, kör szerkesztése, másolás önállóan, alapszerkesztések 

önállóan vagy segítséggel. 

Kicsinyítés, nagyítás egy pontból - szerkesztése önállóan. Egybevágóság, hasonlóság, 

szimmetria biztos felismerése. Henger, kúp, gúla ismerete. 

Kocka, téglatest hálójának ismerete - felszínszámítás a háló ismeretében. 

Alaprajz értelmezése, alkalmazása. 

Hasonlóság alkalmazása távolság meghatározáshoz. Pitagorasz-tétel szemléletes ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Sík, tér, síkidom, test, oldallap, oldalél, csúcs, hasonlóság, terület, felszín, 

térfogat (tengelyes) tükrözés, szimmetria.  

  

 Tematikai 

egység 

 Sorozatok, függvények, helymeghatározás Órakeret 

B: 14 

 Előzetes tudás  Szám, sík, számegyenes, hely, arányosság, tájékozódás a számegyenesen. 

Derékszögű sík-koordinátarendszerben való tájékozódás számpár és pont, 



 

 

pont és számpár viszonya, egyenes arányosság pontpárainak ábrázolása, 

táblázatba rendezése. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Szabályfelismerés, -alkalmazás. 

Koordináta-rendszer használata, térbelivé bővítése. A függvény 

fogalmának fejlesztése. 

Adat-rendszerezési képesség kialakítása és fejlesztése. 

Grafikonértelmezés. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Szabályalkotásnak megfelelő sorozat folytatása az első elem ismeretében, illetve 

sorozatkészítés. 

Egyszerű grafikonok olvasása, értelmezése. 

Grafikon készítése táblázat alapján, táblázat készítése grafikon alapján, hiányzó adat 

megtalálása. 

Speciális sorozatok: számtani, mértani, Fibonacci ismerete, példák a mindennapokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Hozzárendelés, függvény, növekedés, fogyás, érték, számtani közép 

(átlag).  

  

 Tematikai 

egység 

 Gondolkodási módszerek, matematikai logika, 

valószínűség 

Órakeret  

B: 5+ 

 Előzetes tudás  Igaz, hamis állítás, biztos esemény, lehetetlen esemény ismerete. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

Valószínűségi gondolkodás fejlesztése. Kombinatorikus gondolkodás 

megalapozása. Becslés képességének fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A nyelv logikai elemeinek tudatosítása (összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, műveletek: 

és, vagy, ha-akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik sem, igaz, hamis). 

Problémamegoldási módszerek tudatosítása (próbálgatás, következtetés, sejtés, 

szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, ellenpélda szerepe). 

Különböző elemek kiválasztási lehetőségének előállítása. 

Valószínűség a mindennapi életben. 

Gyakoriság felismerése. 

Nyerési esély becslése (számítása).  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Állítás, következtetés, ok, következmény, igaz, hamis, biztos esemény, 

lehetetlen esemény, „lehetséges, de nem biztos”, sorba rendezés, 

gyakoriság, logikai műveletek. 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret 

B: 2 óra 

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló 

- képes egész számok leírására diktálás után, és kiolvasására, a tizedes 

törtek körében négy tizedesjegyig, egész számlálójú és nevezőjű törtek 

esetén a számláló és nevező százas nagyságrendjének körében, 

- képes megállapítani és jelölni a fentiek nagyságának sorrendjét, 

- biztonsággal számol az egész számok körében, kétjegyű szorzóig, 



 

 

osztóig, 

- helyesen alkalmazza a műveleti sorrendet, 

- helyesen ismeri fel az egyenes és fordított arányt, 

- képes az egyenes arány hiányzó mennyiségét kiszámítani, 

- képes a mindennapi életből vett alapműveletekre épülő egyszerű 

problémákat szöveggel megfogalmazni és megoldani az adatok 

szétválasztásával, a műveletek jelölésével, 

- képes legfeljebb négylépéses elsőfokú, egyismeretelenes egyenlet és 

egyenlőtlenség megoldására, ellenőrzésére, 

- képes a százalékszámítás két jellemzőjéből a harmadik kiszámítására 

(legalább egy irányban), 

 - biztonsággal vált át mértékegységeket, 

- képes betűt tartalmazó kifejezéssel műveletet végezni, 

- képes kiszámolni legfeljebb három szám átlagát, 

- képes a kicsinyítés, nagyítás felismerésére, 

- képes elegendő oldal, illetve szög ismeretében a háromszög 

megszerkesztésére, 

- biztosan ismer fel egybevágó, hasonló síkidomokat, testeket, 

- biztosan ismeri fel a tengelyes szimmetriát, segítséggel a többi 

szimmetriafajtát is, 

- meg tudja fogalmazni a Pitagorasz-tételt, a befogók ismeretében ki tudja 

számolni az átfogót - legfeljebb kétjegyű pitagoraszi számhármasok 

körében, 

- képes adott számsorozatot folytatni néhány elem és a szabály 

ismeretében, 

- felismeri az egyenes arányosság grafikonját, 

- képes egyszerű diagramon/grafikonon a növekedés, illetve csökkenés 

megállapítására, 

- biztosan tájékozódik kétdimenziós koordinátarendszerben, 

- képes táblázat adatait koordinátarendszerben ábrázolni, 

- képes különbséget tenni a lehetetlen, a valószínűtlen és a biztos esemény 

között, 

- képes néhány különböző elem szisztematikus sorba rendezésére, 

- képes a nyerési esély nagyságrendjének megbecsülésére. 

 

  



 

 

Társadalom- és jelenkorismeret 
B variáció  

 

 

A Társadalom és jelenkor műveltségterület tartalmait a Szakképzési Hídprogram a 

történelem, társadalomismeret és részben a Föld és környezetünk tantárgyak (műveltségterület) 

tartalmi elemeit egyetlen tantárgyon keresztül, komplex módon közvetíti a tanulók számára. A 

két évfolyam anyaga több tematikus egységbe szervezve a történelem, a társadalomismeret, az 

erkölcs és etika, a hon- és népismeret, a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, 

valamint a filozófia egyes területeinek tartalmait különböző arányban tartalmazza. Ezeken kívül 

ez a program a művészetek műveltségterületből a mozgóképkultúra és médiaismeret 

tartalmainak közvetítésére is szolgál. 

A Társadalom- és jelenkorismeret tantárgy főbb feladatai a Köznevelési törvény Szakképzési 

Hídprogramra vonatkozó szakaszaiból és a 2012-ben elfogadott NAT-ból következően 

fogalmazhatók meg: 

- a történelmi múlt megismerése járuljon hozzá a jelen összefüggései, az összetett 

társadalmi folyamatok megértéséhez; 

- események feltárása, bemutatása és értelmezése révén fejlessze a tanulók készségeit, 

kompetenciát, melynek révén sikeres felnőtté válhatnak; 

- támogassa a felnőtté váló szakiskolai tanulók tudatos közéleti részvételét, az aktív 

állampolgárrá válásukat, erősítse a demokrácia értékeit gondolkodásukban; 

- segítse elő szűkebb és tágabb közösségekhez tartozás személyes megélését, 

felelősségtudatos magatartásukat; 

- a történelmi események tanulmányozása tegye képessé a Szakképzési Hídprogramban 

tanulókat a jelenben való eligazodásban, és segítse a jövőre való felkészülésüket; 

- a Szakképzési Hídprogramban tanulók életkorához és érdeklődéséhez igazodva a 

történelmi megismerés során kapjanak képet a múltról, és különösen a közel múlt 

világáról, a jelent alakító tényezőiről; 

- személyes élményt alakítson ki a tanulókban a történelmi szituációkkal kapcsolatban, 

lehetőséget biztosítson a történelemből fakadó tanulságok levonására; 

- a történelem problémaközpontú megközelítése biztosítsa az önismereti, a társas 

kapcsolati kultúra fejlesztését és a pozitív énkép kialakítását a tanulókban; 

- a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb feladata, hogy 

reflektáljon a diákok társadalmi tapasztalataira. 

A tantárgy tanításának céljai a Szakképzési Hídprogram közismereti tantárgyrendszerben a 

következők: 

- A differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, az adatok, tények, fogalmak, a 

történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálásával, illetve a 

történettudomány vizsgálati eljárásainak (történeti probléma felismerése, 

megfogalmazása, a kritika, az interpretáció) alkalmazásával. 

- A tanulók ismerjék fel és értsék meg azt, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, 

cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben élők. 

- A történelmi kulcsfogalmak, a történelmi folyamatok megértése és elsajátítása segíti a 

tanulókat a múltra vonatkozó magyarázatok, következtetések és értékelések 

megértésében, a történelmi ismeretek rendszerezésében, a múlttal és a múlt 

megismerésével kapcsolatos kérdések egyre árnyaltabb megválaszolásában, a különböző 

korok és események összehasonlításában, az összefüggések azonosításában, valamint az 

önálló következtetések és vélemények megfogalmazásában. 

- A Társadalom és jelenkor ismeretkör legfőbb célja, hogy a különböző 

társadalomtudományok (szociológia, szociálpszichológia, politológia, jogtudomány, 



 

 

közgazdaság-tudomány stb.) nézőpontjából mutasson be jelenségeket, problémákat, és 

segítse a tanulókat ezek értelmezésében, következtetések megfogalmazásában; valamint 

segítse a szakiskolai tanulókat a szűkebb és tágabb környezetükben való eligazodásban, 

boldogulásban. 

- Fontos cél továbbá, hogy a személyes tapasztalatra építő készségfejlesztő módszerek 

alkalmazásával a tantárgy megalapozza és fejlessze a diákok szociális, erkölcsi és jogi 

érzékét, és erősítse problémamegoldó gondolkodásukat. 

Lényeges eleme a kerettantervi programszerkezetnek a bemeneti és kimeneti mérések 

rendszere, amely által pontos képet lehet kapni a szakiskolába belépő tanulók tantárgyhoz 

kapcsolódó kompetenciáiról és ismereteiről, illetve azok hiányáról, és ennek ismeretében lehet 

megvalósítani a szakiskolai közismereti kerettantervet, amely lehetőséget ad a tanulók 

különbözőségének kezelésére. 

A Szakképzési Hídprogram tematikus egységei olyan nevelési célok megvalósítására adnak 

lehetőséget, mint a tanulás, az iskola, a tudás értékeinek, hasznának felismertetése, a 

társadalom, a közösségek és az egyén kapcsolatának vizsgálata, valamint támogatás a magyar 

demokratikus intézményrendszerben való eligazodásban. Ezek a tartalmak többnyire olyan 

tevékenységeken keresztül valósulhatnak meg, amelyek mind az egyének, mind az 

osztályközösségek számára fejlesztést/fejlődést tesznek lehetővé. A program során lehetőséget 

biztosítunk a tanulók korábban nem megfelelő szintre fejlesztett kulcskompetenciái 

fejlődésének, a meglévő kompetenciák bővítésére oly módon, mint például a szóbeli és írásbeli 

kifejezőkészség, az önálló véleményalkotás, a kritikai gondolkodás vagy a térbeli tájékozódás 

elősegítése, támogatása. 

A Szakképzési Hídprogramban a Társadalom és jelenkor tantárgyi célja az, hogy a tanulók 

képesek legyenek 

- az európai történelem és társadalom alapvető folyamatainak a megértésére, 

- ezen belül a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére, a 

magyarság európai jelenlétének a koronként változó nemzetközi kapcsolatok jellegének 

a nyomon követésére, 

- az egyén szerepének értékelésére és a közösséghez tartozás felelősségének elfogadására, 

- kritikusan szemlélni a tömegmédia általuk fogyasztott termékeit, 

- saját érdekeiknek megfelelően használni Magyarország demokratikus 

intézményrendszerét, 

- értékelni a tudást, megbecsülni iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, valamint 

kihasználni a Szakképzési Hídprogram által biztosított tanulási lehetőségeket, 

- tudják értékelni az Európai Unióhoz történő csatlakozás történelmi és kulturális 

jelentőségét. 

A program egészében törekedni kell arra, hogy a tanulók 

- az alapvető írott és tárgyi forrásokat, forrástípusokat megismerjék, és a szerzők/alkotók 

nézőpontját képesek legyenek azonosítani, 

- a dokumentumok (szövegek) alapvető tartalmi elemeit felismerjék, 

- legyenek feltevéseik (magyarázataik) híres emberek, történelmi személyiségek 

jellemzése, cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóira, okaira, 

- legyenek képesek az emberi (történelmi) cselekvések és azok következményei közötti 

kapcsolat felismerésére és igazolására konkrét példákon, 

- tanulmányaik során törekedjenek a filmelemzés alapjainak az elsajátítására, az ehhez 

szükséges ismeretek (kép, hang, szöveg, vizualitás, rendezői szándék, befogadás-történet) 

megszerzésre, 

- legyenek tisztában a filmelemzéssel - a történelmi tények tükrében (pl. 80 huszár, Trója). 

Első évfolyam 



 

 

Összes óraszám: B: 72 óra (36 hét) 

Heti óraszám: B: 2 óra/hét 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret  

B: 2 óra 

 Cél  A tanulók előzetes tudásának a feltárása, korábbi tanulmányaik során 

szerzett tanulással kapcsolatos kompetenciáik azonosítása.  

  

 Tematikai 

egység 

 Európa múltja és jelene 1. Órakeret  

B: 10 óra 

 Előzetes tudás  Alapvető topográfiai és kronológiai ismeretek; elemi tér- és időbeli 

tájékozódás a Földgolyó, Európa és Magyarország térképein. Alapvető 

ismeretek azonosítása Európa történetéről. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése. Topográfiai és kronológiai 

ismeretek szerzése. 

A térkép legfontosabb elemeinek (vizek, domborzati jelölések, 

államhatárok, települések) megkeresése, azonosítása a térképen. 

Az egyes korszakok időhatárainak az azonosítása, az időszámítás elvének 

a megértése (Kr. e. és Kr. u.). 

Gyakorlottság növelése különböző információforrások használatában. 

A fontosabb európai korok/korszakok jelentőségének megismerése, a 

jellegzetességeik alapján a hasonlóságok és különbségek felismerése. 

A tárgyi és a szellemi kultúra koronként történő változásainak nyomon 

követése, az eltérő kultúrák/civilizációk kapcsolatainak, egymásra hatásuk 

felismerése. 

A tudomány és technika koronkénti változásainak és a változások okainak 

megismerése. 

A társadalmi-történelmi változások jelentőségének felismerése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Kontinensek és óceánok térben és időben (a Föld felszíni jellegzetességeinek és hatásuknak 

a felismertetése az élet, illetve az emberi civilizáció fejlődésére). 

Meghatározó jelentőségű korok és korszakok megismerése Európa történelmében (az egyes 

kultúrák időbeli és térbeli azonosítása - térkép és időszalag használatával) 

Ősi kultúrák Európában (az őskori társadalmak együttélési formáinak és 

civilizációs/művészeti alkotásaik megismerése) 

A görög poliszok világa (az eltérő politikai berendezkedésű poliszok történetének 

megismerése /Athén, Spárta/, az eltérő fejlődés okainak a feltárása) 

Róma és a Római Birodalom (Róma és a Római Birodalom történetének megismerése - a 

birodalom „természetrajza”: kialakulása, fejlődése és bukása okainak feltárása és azok 

megértése) 

Nagy Károly Európája (a frank állam története és kereszténység hatása Európa történetére - 

az államszervezés politikai-katonai és vallási összetevőinek a megismerése, a kereszténység 

civilizációs hatásának a megértése) 

A rendi társadalmak Európája (a rendi monarchia jellegzetes típusainak a megismerése, az 

eltérő jellegű nyugat- és kelet-európai fejlődés főbb vonásainak a felismerése) 

A nagy felfedezések kora - Európa hatása a világ többi részére (A legjelentősebb felfedezők 

és felfedezések megismerése, a nagy felfedezések társadalmi, politikai és technikai 

előzményeinek, okainak azonosítása és megértése) 

Az átalakuló Európa: a reformáció hatása és a kapitalizmus kialakulása (A reformáció 

legjelentősebb irányzatainak és társadalmi/politikai hatásuk megismerése, a nyugat-európai 



 

 

kereszténység egységét megbontó politikai és vallási előzmények azonosítása, hatásuk 

megértése, a kapitalizmus előfeltételeinek a kialakulása, okainak azonosítása és megértése). 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 patriarchátus, matriarchátus, barlangrajzok/festmények, katonaállam, 

demokrácia, polisz, köztársaság, diktatúra, császárság, népvándorlás, 

feudális állam, hűbériség, egyház, latin nyelv, kódex, király, rendek, 

keresztes háborúk, 

Kolumbusz, Magellán,  

Luther, Kálvin, Erasmus, 

  

 Tematikai 

egység 

 A magyarság Európában 1. Órakeret  

B: 10 óra 

 Előzetes tudás  Alapvető topográfiai ismeretek; elemi tájékozódás Magyarország 

térképén. 

Alapvető ismeretek a magyarság történetéből. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A térkép legfontosabb elemeinek (vizek, domborzati jelölések, 

államhatárok, települések) megkeresése, azonosítása a térképen. Néhány 

kiemelt történelmi esemény, jelenség topográfiai helyének elhelyezése 

vaktérképen (internetes térképek használata). Táblázatok értelmezése, 

adatok kikeresése, összefüggések megfogalmazása. 

A magyar állam térbeli változásainak nyomon követése az egyes konkrét 

történelmi eseményekkel összefüggésben - a változások okainak a 

felismerése. 

Az egyes korszakok időhatárainak az azonosítása, az időszámítás elvének 

a megértése (Kr. e. és Kr. u.). 

A kor legfontosabb dokumentumainak megismerése és értelmezése. 

Az egyén szerepének felismerése, a kiemelkedő tevékenységek, 

teljesítmények megismerése révén az egyén szerepének és felelősségének 

súlyának megbecsülése. 

Az egyéni felelősségérzet erősítése, felelősségvállalás másokért, a 

közösségért. 

Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, feltevések 

megfogalmazása a történelmi személyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgatórugóira. Az emberi (történelmi) cselekvés és 

annak következménye közötti kapcsolat felismerésének .gyakorlása 

konkrét példákon. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A honfoglalás és a magyar államalapítás (a magyarság vándorlási útvonalának felvázolása, 

az egyes „állomások” /Levédia, Etelköz/ azonosítása, a honfoglalás történelmi 

előzményeinek a tisztázása és megértése, a honfoglalás eseményeinek követése, térben- 

időben, a honfoglalás társadalmi és politikai következményeinek a tisztázása). 

Az államalapítás - és az Európához kapcsolódás - történelmi fontosságának a felismerése 

(Géza és István döntéseit befolyásoló okok feltárása, megértése). Európa és a középkori 

magyar királyság (a magyarság változó helyzetének és szerepének megismerése a középkori 

Európában, az Árpád házi királyok diplomáciai törekvéseinek azonosítása (Német-római 

császárság, Bizánc, Kelet-Európa), azok mozgatórúgóinak megértése). 

Az Anjou-királyok Magyarországa (A nagyhatalmi törekvések nemzetközi és hazai 

hátterének megismerése, megértése). 

A középkori rendi jellegű magyar társadalom jellegzetességei (a rendi elkülönülés okainak 

megértése, a király és a rendi jellegű politikai törekvések konfliktusainak megismerése, az 



 

 

okok megértése). 

A törökök megjelenése a magyarság középkori történelmében (a török hódítás irányainak 

azonosítása, az okok felismerése, a magyar királyság törökellenes törekvéseinek 

/Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, II. Lajos/ sikerei és kudarcai - a 

középkori magyar állam bukása, az okok azonosítása és megértése). 

A korabeli dokumentumok ismerete /István törvényei, Intelmek, Aranybulla, I. Lajos 1351-

es törvényei/, értelmezése. 

„Impériumváltás”: a török kiszorítása a Magyar Királyság területéről - betagolódás a 

Habsburg Birodalomba (Az „impériumváltás” okainak az azonosítása és megértése /Erdély 

szerepe a korabeli európai politikában, a „kétarcú” magyar politikai elit szerepvállalásai 

/kurucok-labancok). 

Küzdelmek a Habsburgok ellen - Bocskai, Bethlen, Rákóczi - politikai/katonai törekvései 

(Az eltérő célú katonai és politikai törekvések céljainak megértése, a háborúk legfontosabb 

eseményeinek ismerete). 

A XVIII. század „Habsburg-Magyarországa” (A birodalom politikai és gazdasági 

törekvéseinek jellege, és ezek hatása a magyar társadalom és gazdaság átalakulására, 

összefüggések keresése és értelmezése). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 honfoglalás, törzsszövetség, kettős fejedelemség, 

Géza, István, államszervezés - államalapítás, 

II. András - az Aranybulla, IV. Béla - a mongol invázió, 

Károly Róbert és I. Lajos: regionális nagyhatalmi törekvések, az ősiség 

(1351) 

Hunyadi János, Mátyás, Corvinák, 

Nándorfehérvár (1456), Mohács (1526), Buda (1541), 

Bocskai, Bethlen, Rákóczi, hajdúk, kurucok-labancok, Majtény (1711), 

Pragmatica Sanctio, Mária Terézia, II. József 

  

 Tematikai 

egység 

 Intézményeink működése Órakeret 

B: 10 

 Előzetes tudás  Alapvető állampolgári ismeretek azonosítása a korábbi iskolai 

tanulmányok és gyakorlati tapasztalatok alapján. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Hivatalos és magánügyek megkülönböztetése. 

Országos intézmények - országgyűlés, kormány, minisztériumok, 

bíróságok, adóhivatal - feladatainak, működésének megismerése. Helyi 

intézmények - önkormányzat, polgármesteri hivatal, az egészségügyi, az 

oktatási és egyéb funkciójú helyi intézmények feladatainak megismerése. 

Ügyintézés a gyakorlatban - hasznos tudnivalók a helyi körülmények és 

adottságok figyelembevételével. 

A közéleti/társadalmi kommunikáció fontossága és az asszertív viselkedés. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek ismerete. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Az Alkotmány tartalmi és formai elmeinek a megismerése, értelmezése. 

Az alapvető emberi jogok megismerése, értelmezése. 

A modern polgári állam funkciói, intézményei (az államhatalmi és államigazgatási szervek 

működésének és feladatinak az azonosítása, megértése). 

A demokratikus berendezkedés, a hatalommegosztás (A demokratikus berendezkedés és 

hatalomműködtetés elveinek ismerete). 

A mai magyar állam főbb jellemzői (parlament, állam és kormányfő, pártok, politikusok, 

alkotmánybíróság, jogrend stb.). 

Az önkormányzat intézményei (az önkormányzatiság szintjei, a feladatok és hatáskörök 



 

 

megismerése). 

 

Különböző ügyek intézésének gyakorlata, a kulturált viselkedés gyakorlása. 

Különböző emberi élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása, magatartásminták 

elemzése, értékelése. 

Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása - dramatizálása. 

Az állampolgári ügyek intézéséhez szükséges írásbeliség (adat - és űrlapok, kérvények, 

igénylések értelmezése, kitöltése, ér stb.) gyakorlása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 állam, államszervezet, önkormányzat, hatalmi ág, demokrácia, alkotmány 

- alaptörvény, nyomtatványtípusok 

  

 Tematikai 

egység 

 Média és társadalom Órakeret 

B: 10 

 Előzetes tudás  A korábbi iskolai tanulmányok során, valamint a gyakorlatban szerzett 

ismeretek és tapasztalatok feltárása és azonosítása.  

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A médiaműfajok közötti különbségek, illetve az egyes médiumok 

műsorstruktúrájának megismerése. 

A média társadalmi szerepének és a társadalomra gyakorolt hatásának, 

valamint működésének feltárása. 

A médiahasználattal kapcsolatos kritikai gondolkodás, a tudatos választás 

képességének fejlesztése személyes élményekre építő képességfejlesztő 

módszerekkel. 

A mozgókép szövegértési fejlesztése a tevékenységközpontú, kreatív 

médiapedagógia eszközeivel. 

A kereskedelmi kommunikációval, a reklámozással kapcsolatos 

megfontolt tudatos fogyasztói szerep kialakítása. 

Az online kommunikációban való tudatos és kreatív részvétel. Az 

adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőség és egyéb veszélyek 

elkerülésével kapcsolatos ismeretek tudatosítása. 

A közösségi tartalmak előállításához kapcsolódó etikai szabályok 

elsajátítása, a felelősség, a tájékozottság fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tömegmédia világa: a nyomtatott, az elektronikus és a digitális média. (Egy-egy konkrét 

példa alapján célokban, funkciókban, célcsoportban, eszközökben megmutatkozó 

azonosságok és különbségek feltárása, azonosítása.) 

A média társadalmi, gazdasági, politikai funkciói, eszközei, jellegzetességei. (A 

kultúrafogyasztást és szórakoztatást célzó különbségek azonosításai, a médiafogyasztás 

befogadói jellegzetességeinek és különbözőségeinek az okai, az okok megértése.) 

A média különféle funkcióinak azonosítása, előnyeinek és hátrányainak felismerése. Az 

aktuális televíziós nézettségi adatok elemzése, értelmezése. 

 

A filmes hatáseszközök és a filmalkotási folyamat feladatmegosztásainak megismerése, az 

alkotói folyamat, mint munkatevékenység. 

Tanulási és szórakozási lehetőségek, hasznos dolgok és veszélyek - tévé, internet, a 

biztonságos internethasználat szempontjainak tudatosítása. 

 

A médiaszövegek befogadásának tanulmányozása, a közönség médiafogyasztási szokásainak 

kritikus megfigyelésére alapozott tudatos mű- és műsorválasztás. (Műsorújságok 

műsorkínálatának elemzése, a műsor- és programválasztás szempontrendszereinek 



 

 

azonosítása.) 

 

A manipuláció veszélyeinek, technikáinak felismerése, azonosítása konkrét példákban (pl. 

Wapra-jelentés megtekintése, értelmezése). 

Az életkori sajátságoknak és az elvárható tájékozottságnak megfelelő érvkészlettel és 

példákkal alátámasztott vita a média társadalmi szerepéről, működésmódjáról, pl. a 

médiahasználattal kapcsolatos függőségekről, a médiafinanszírozással összefüggő 

kérdésekről, a médiabefolyásolásról, manipulációról, a saját tartalmak közzétételéről, az 

erkölcsi és jogi normák alkalmazásáról. 

Speciális médiatermékek megismerése, elemzése, összehasonlítása (papír- és digitálisalapú 

képregények, valóságshow-műsorok). 

A digitális éden: a szerepjátékok és média világa (konkrét játékok bemutatása, tartalmi és 

hatáselemzés készítése).  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Média, médium, tömegmédia, tömegkommunikáció, sajtóműfaj, 

nézettségi adat, műsorstruktúra, célközönség, plán, vágás, jelenet, 

storyboard (képes forgatókönyv), forgatás, utómunka, manipuláció, 

médiahack/hacker. 

  

 Tematikai 

egység 

 Ismerjük meg Magyarországot! Órakeret  

B: 10 óra 

 Előzetes tudás  A korábbi iskolai tanulmányok során, valamint a gyakorlatban szerzett 

ismeretek és tapasztalatok feltárása és azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Térképészeti alapismeretek a hétköznapokban . (Térképek a mindennapi 

életben: Város-, autó-, kerékpár- és turistatérképek használata.) 

Tájékozódás és útvonaltervezés lehetőségei és módszerei papíralapú és 

internetes útvonaltervezővel. 

Magyarország régiói, megyéi és a járások - a közigazgatás szerepe a 

hétköznapokban. 

Városok, falvak, tanyák - ahol az emberek élnek - Magyarország 

településtípusai és nagyobb városai. 

A történelem emlékei - a föld felszínén. Nevezetes várak, kastélyok, 

templomok, romok. 

A népi kultúra emlékei: a skanzenek. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Amit a külföldieknek és a hazai látogatóknak is mindenképpen látniuk kell... Különböző 

típusú és célú útvonaltervek készítése hagyományos és digitális útvonaltervezők segítségével 

a nagyobb tájegységek és azok nevezetességei bemutatásra. 

A legfontosabb tíz látnivaló Magyarországon (toplista készítése történelmi és kulturális 

ismertetőkkel). 

Településtípusok és jellemzőik - hasonlóságok és különbségek feltárása, a települési 

sajátosságok azonosítása és jellemzése. 

A történelem emlékei, mint az idegenforgalom és a belföldi turizmus célpontjai - a turizmus 

szerepének a felismerése az ország-kép és a gazdaság szempontjából - saját élményű 

gyűjtemény készítése és bemutatása. 

 

A népi kultúra tájban és időben eltérő jellegzetességeinek a feltárása 

(építészet,díszítőművészet, öltözködés stb.) az különféle tájegységek sajátosságainak a 

megismerése. 

Hagyományos paraszti házak építészetének, népi tárgyak, eszközök funkciójának 

megismerése, tárgyak gyűjtése. 



 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 térkép, útvonaltervező, idegenforgalom, turizmus, településtípus (város, 

falu, tanya), műemlék, skanzen 

  

 Tematikai 

egység 

 A tudás és az iskola szerepe a modern társadalomban Órakeret  

B: 7 óra 

 Előzetes tudás  A korábbi iskolai tanulmányok során átélt tanulással kapcsolatos sikerek 

és kudarcok okainak azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az iskola és a tanulás szerepének felismerése a modern társadalomban. 

Az eltérő korok iskoláinak a bemutatása, a tanulás egyre szélesebb 

társadalmi csoportokra történő kiterjesztése fontosságának felismerése. 

A tanulás és az iskola (a tankötelezettség) értelmezése. Az élethosszig 

tartó tanulás eszméjének mint új tanulási paradigmának a bemutatása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Az egyéni szintű tanulás eredményességével és eredménytelenségével kapcsolatos 

problémák azonosítása és megvitatása. 

A tanulás hiányának egyéni és társadalmi szintű következményei - az okok azonosítása és 

megértése, a tapasztalatok megvitatása, érvek ütköztetése. 

A tanulás fontossága, egyéni és közösségi haszna. 

 

Az emberi tudás - mesterségek, tudományok rendszere - kialakulásának megismerése 

konkrét, a korábban megismert történelmi korokhoz kapcsolható példák során. 

 

Az iskola társadalmi szerepe, célja - elképzelések, vélemények ütköztetése. 

 

Az iskolai és a hétköznapi tudás fogalmának átalakulása, a műveltségről alkotott 

elképzelések azonosítása és megvitatása, az egész életen át tartó tanulás szükségessége. 

 

Az iskolán kívüli művelődés szerepének a felismerése 

A tudományos-technológiai fejlődés hatásai - példák gyűjtése, összehasonlítás, értékelés. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 egész életen át tartó tanulás, tudomány, iskolarendszer, iskolatípus, 

tankötelezettség, tudás, 

információs társadalom, tudásalapú társadalom, 

tapasztalati és elméleti tudás 

  

 Tematikai 

egység 

 Nők és férfiak, idősek és fiatalok szerepe a 

hagyományos és a modern társadalmakban 

Órakeret  

B: 7 óra 

 Előzetes tudás  Egyrészt a korábban folytatott iskolai tanulmányok során szerzett 

ismeretek, másrészt a mindennapi életben szerzett tapasztalatok, 

harmadsorban pedig a korábban tanulmányozott fejezetek képezhetik az 

azonosítható tudáselemeket.  

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A kisebb és nagyobb közösségek és az egyének sokféle 

kapcsolatrendszerének bemutatása - történelmi tapasztalatok segítségével. 

A társadalmi és az egyéni érdekek összeegyeztetése, konfliktusainak 

felismerése, a konfliktuskezelés gyakorlása, vitakultúra fejlesztése. 

A hagyományos női és férfi szerepek és azok átalakulása a modern 

társadalmakban. 

A hagyományos és a modern család azonos és eltérő jegyei és funkciói. 



 

 

Az „idősödő” modern társadalmak problémái: a nyugdíjrendszer szerepe 

és fenntarthatóságának dilemmáinak megértése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Erőviszonyok és hierarchiák feltérképezése kisebb és nagyobb közösségékben (nemzetség, 

törzs, nagycsalád) a foglalkozás és a nemi szerepek kapcsolatának megértése a régebbi korok 

és a modern világ példái alapján. 

A közösségen belüli konfliktusok megoldásai (a szokásjog és a törvénykezés szerepe és 

funkciójának megismerése, az erőszakos és békés megoldások hatásainak vizsgálata. 

A hagyományos nemi szerepek azonosítása és változásuk okainak a feltárása, 

következményük elemzése, megvitatása. 

A család funkciói és azok változásai a történelmi tapasztalatok fényében - családtípusok 

megismerése és a változások okainak feltárása. 

A demográfiai egyensúly felborulásának okainak azonosítása és következményeinek 

elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 matriarchális, patriarchális társadalom,  

érdekvédelem, érdekérvényesítés,  

emancipáció - diszkrimináció,  

nagycsalád - nukleáris család, 

nemi szerepek 

  

 Tematikai 

egység 

 Szabadon felhasználható órakeret Órakeret  

B: 4 óra 

 Javaslat:  A szabadon felhasználható órakeretben lehetőség van 

1. új, a programban nem tárgyalt tartalmi elem beemelésére, 

2. a rendelkezésre álló órakeretben projektmunka tervezésére, 

3. az órakeret hozzákapcsolására más tartalmi egységhez, 

4. nagyobb időtartamot átívelő projekt megtervezésre és lebonyolítására.  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret 

B: 2 óra 

   A tanulók éves teljesítményét az órakeretben hagyományos 

írásbeli/szóbeli dolgozat/felelet alkalmazásával (is) mérhetjük. A cél 

elsősorban a tanulók éves folyamatos és sokrétű tevékenységének az 

értékelése, a fejlődésük mértékének a megállapítása, ezért célszerű az 

értékelés középpontjába a tanulói portfóliót (az abban elhelyezett 

termékeket) állítani, amelyben azonosíthatóvá válnak azok a tanulói 

tevékenységek (és azok eredményei), amelyek egyúttal a tanulók 

referenciáit is képezhetik (pl. szövegértéséről, a közösségben folytatott 

tevékenységének jellemzőiről, konfliktusokat megoldó képességeiről, a 

tartalmi elemek elsajátításának a mértékérő stb.). 

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai 

elhelyezkedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az 

önkormányzati intézményeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a 

manipuláció eszközeit. 

Képes legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értékeket, a 

tudást, a tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és 

társadalmi szükségességét. 

Ismerje az európai és magyar történelem legfontosabb csomópontjait, 

legyen képes ezeknek az értelmezésre. 



 

 

Ismerje fel, hogy a hagyományos családmodellek és nemi szerepek 

jelentős változásokon mennek keresztül. 

Második évfolyam 

A Szakképzési Hídprogram 2. évfolyam programját a tanulók forrás- és tevékenységközpontú 

munkáltatása határozza meg. Ebben a keretben a tanulóknak a történelmi múlt (és a jelen) 

különböző típusú forrásainak (szöveg, kép, tárgy, audiovizuális) jellemzőivel és feldolgozási 

szempontjaival kell megismerkedniük, és tudniuk kell észlelni a források szerzőinek 

szándékait, nézőpontjait. Az egyes történelmi események és helyzetek problémaközpontú 

elemzése segítheti őket a múlt és a jelen eseményeinek a jobb megértésében. 

Az cél az, hogy az évfolyam programja elmélyítse és kiszélesítse a tanulók ún. történelmi 

gondolkodását, amelynek segítségével képesek lesznek az egyes múltban (és jelenben) zajló 

események megértésére, az eseményekkel kapcsolatos forrásokban megjelenő eltérő 

nézőpontok értelmezésére. 

A Szakképzési Hídprogram 2. évfolyam anyaga folytatja az első évben már megismert 

tematikus egységeket. Az a tanulók megismerkednek a modern kori európai és magyar 

történelem egy-egy fontosabb eseményével és az ezekhez kapcsolható történelmi-politológiai 

alapfogalmakkal. 

A cél az, hogy a Szakképzési Hídprogram 2. évfolyamán a tanulók képesek legyenek 

- a 20. századi európai és magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak 

megértésére; 

- az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás 

felelősségének elfogadására; 

- a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére, 

betartására; 

- a modern politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő 

döntések meghozatalára. 

Összes óraszám: B: 35 óra (35 hét) 

Heti óraszám: B: 1 óra/hét 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret 

B: 2 óra 

 Cél  Az első év (10 hónap) során szerzett tudáselemek és kompetenciák 

azonosítása.  

  

 Tematikai 

egység 

 Európa múltja és jelene 2. Órakeret 

B: 8 óra 

 Előzetes tudás  Topográfiai ismeretek - biztos tájékozódás Európa és Magyarország 

térképén. 

Európa modern kori történetében a legfontosabb folyamatok és események 

ismerete. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése. Topográfiai és kronológiai 

ismeretek megerősítése. 

Az egyes korszakok - a hosszú 19. század és rövid 20. század - 

időhatárainak és legfontosabb jellegzetességeinek azonosítása. 

Gyakorlottság növelése különböző információforrások használatában. 

A tárgyi és a szellemi kultúra koronként történő változásainak nyomon 

követése, az eltérő kultúrák/civilizációk kapcsolatainak , egymásra 



 

 

hatásuknak a felismerése. 

A modern kori Európa társadalmának életmódban és életvitelben 

bekövetkező változásainak megismerése. 

A tudomány és technika koronkénti változásainak és a változások okainak 

megismerése. 

Az eltérő politikai és társadalmi berendezkedésű országok jellegzetes 

vonásainak az azonosítása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A forradalmak (1789, 1848/49, 1917-1921) szerepének felismerése és megértése Európa 

modern kori politikai és társadalmi történetében - a polgári nemzetállamok kialakulása. Az 

ipari forradalom hullámai (a technikai találmányok) hatásának felismerése és a 

következmények elemzése a 19. és 20. század Európájában. 

A nagyhatalmi viszonyok átrendeződése és az európai gyarmatbirodalmak kiépítése - a 

terjeszkedés mozgatórúgóinak a megértése, a társadalmi, gazdasági és kulturális 

következmények hatásainak elemzése. 

Az első világháború kirobbanásának okai, ezek feltárása és elemzése - a háború 

következményeinek megértése. 

Eltérő politikai berendezkedésű államok Európában: demokráciák és diktatúrák a két 

világháború között - az okok azonosítása és magyarázata. 

A gazdasági világválság okai és magyarázata. 

A második világháború okainak s következményeinek azonosítása és megértése (A háborúzó 

felek katonai stratégiáinak a megértése) 

A „bipoláris világrend” létrejöttének okai és következménye - nagyhatalmi stratégiák 

összehasonlítása és elemzése. 

A szocialista világrend bukása - az okok azonosítása és elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 forradalom - ellenforradalom, ipari forradalom, gyarmatosítás, 

világháború, fasizmus, kommunizmus 

  

 Tematikai 

egység 

 A magyarság Európában 2. Órakeret  

B: 8 óra 

 Előzetes tudás  Az első év (10 hónap) során szerzett tudáselemek és kompetenciák. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A térkép legfontosabb elemeinek (vizek, domborzati jelölések, 

államhatárok, települések) megkeresése, azonosítása a térképen - az 

ország-terület változásainak nyomon követése - a változások okainak 

megértése. 

Néhány kiemelt történelmi esemény, jelenség topográfiai helyének 

elhelyezése vaktérképen (internetes térképek használata). Táblázatok 

értelmezése, adatok kikeresése, összefüggések megfogalmazása. 

Az egyes korszakok időhatárainak az azonosítása. 

A kor legfontosabb dokumentumainak megismerése és értelmezése. 

 

Az egyén szerepének felismerése, a kiemelkedő tevékenységek, 

teljesítmények megismerése révén az egyén szerepének és felelősségének 

súlyának megbecsülése. 

Az egyéni felelősségérzet erősítése, felelősségvállalás másokért, a 

közösségért. 

Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, feltevések 

megfogalmazása a történelmi személyiségek cselekedeteinek, 

viselkedésének mozgatórugóira. Az emberi (történelmi) cselekvés és 



 

 

annak következménye közötti kapcsolat felismerésének gyakorlása 

konkrét példákon. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A reformkor főbb eseményeinek és kulcsszereplőinek (Széchenyi, Kossuth, Eötvös, Petőfi, 

Deák) ismerete, a különféle reformtörekvések céljainak megértése. 

Forradalom és szabadságharc 1884/49 - a legfontosabb események történetének azonosítása 

- a politikai és katonai sikerek/kudarcok okainak azonosítása, elemzése. 

A kiegyezés mint politikai kompromisszum (a dualizmus létrejötte) értelmezése, a 

legfontosabb események ismerete. 

Az I. világháború eseményei az Osztrák- Magyar Monarchia szemszögéből - a háború 

okainak azonosítása és következményeinek megértése.  

A Horthy-korszak jellegzetességeinek a feltárása - a Trianon utáni politikai és társadalmi 

változások megértése. 

Magyarország 2. világháborús szerepvállalása - az egyes események és mozgatórúgóik 

megértése. 

Magyarország a szovjet érdekszférában (1945-1989) - a koalíciós időszak, a Rákosi- és 

Kádár-korszak legfontosabb eseményeinek az ismerete, a diktatúrák mechanizmusának a 

megértése. 

1956 - az eseménysor ismerete és megértése. 

A rendszerváltás Magyarországon (1989/90) - a legfontosabb események azonosítása, az 

okok megértése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 reformkor, forradalom és szabadságharc, kiegyezés - dualizmus, Trianon, 

Horthy-korszak, nyilas, kommunista, Rákosi- korszak, Kádár- korszak, 

1956, rendszerváltás 

  

 Tematikai 

egység 

 A politika világa - a demokratikus politikai 

berendezkedés 

Órakeret 

B: 2 

 Előzetes tudás   

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A politikai alapfogalmak megértése, értelmezése a mai magyar politikai 

életre. Történelmi példákon keresztül a szélsőséges politikai irányok 

veszélyességének felismerése és beláttatása. 

A demokrácia működésének modellálása. 

Az Alaptörvény fontosabb részleteinek megismertetése. Jogok és 

kötelességek rendszerének átlátása. 

Az elemző, kritikai gondolkodás fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A gazdaság, a társadalom és a politika kapcsolatrendszerének felismerése - néhány alapvető 

összefüggés megértése. 

A politikai berendezkedések (demokrácia és a diktatúra) közötti különbségek azonosítása, 

működési jellegzetességeik felismerése, megértése. 

A rendszerváltás Magyarországon - a létező szocializmus válságtüneteinek azonosítása, a 

rendszerváltás fontosabb eseményeinek az ismerete és az okok azonosítása, megértése. 

A politizálás színterei - a nemzetközi, az országos és a helyi politika céljainak és 

szereplőinek azonosítása, az állampolgári/választópolgári szerepvállalás fontosságának a 

felismerése, az egyéni (politikai) döntések jelentőségének megértése. 

A politikai pártok ma Magyarországon - az egy és többpártrendszer közötti különbség 

megértése, a hazai többpártrendszer alapvető elemeinek ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 politika, demokrácia, diktatúra, párt, pártpolitika, politikai jog, alkotmány, 

jogállam, politikus, politizálás, egy-és többpártrendszer 



 

 

  

 Tematikai 

egység 

 Magyarország az Európai Unióban  Óraeret  

B: 6 óra 

 Előzetes tudás  Európa és Magyarország történetéről az első és a második évben 

megszerzett ismeretek. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az EU létrejöttének megismerése. Magyarország és az EU 

kapcsolatrendszerének feltérképezése. 

Magyarország és a szomszéd államok kapcsolatának bemutatása, különös 

tekintettel az ott élő magyar kisebbségekre - a „kisebbségi kérdés” 

történelmi okainak az azonosítása és megértése. 

Az eltérő kultúrák/szokások tiszteletének erősítése. 

A politikai/gazdasági/társadalmi integráció szükségességének felismerése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Az Európai Unió történetének megismerése, az integráció történelmi okainak feltárása és 

megértése. 

Magyarország csatlakozása és politikai, gazdasági szerepvállalása az európai integrációban - 

a csatlakozás okai és jelentőségének felismerése. Az Európai Unió szervezetének 

megismerése. 

A szomszédos államok és az ott élő magyar kisebbségek kultúrája, helyzetének 

megismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Európai Unió, határon túli magyarság, emigráció, kisebbség, nemzetiség, 

etnikum, nemzetállam 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret  

B: 2 óra 

   A tanulók éves teljesítményét az órakeretben hagyományos 

írásbeli/szóbeli dolgozat/felelet alkalmazásával (is) mérhetjük. 

A cél elsősorban a tanulók éves folyamatos és sokrétű 

tevékenységének az értékelése, a fejlődésük mértékének a 

megállapítása, ezért célszerű az értékelés középpontjába a 

tanulói portfóliót (az abban elhelyezett termékeket) állítani, 

amelyben azonosíthatóvá válnak azok a tanulói tevékenységek 

(és azok eredményei), amelyek egyúttal a tanulók referenciáit is 

képezhetik (pl. szövegértéséről, a közösségben folytatott 

tevékenységének jellemzőiről, konfliktusokat megoldó 

képességeiről, a tartalmi elemek elsajátításának a mértékéről 

stb.).  

  

  

 Tematikai 

egység 

 Szabadon felhasználható órakeret Órakeret  

B: 3 óra 

   A szabadon felhasználható órakeretben lehetőség van 

1. új, a programban nem tárgyalt tartalmi elem beemelésére, 

2. a rendelkezésre álló órakeretben projektmunka tervezésére, 

3. az órakeret hozzákapcsolására más tartalmi egységhez, 

4. nagyobb időtartamot átívelő projekt megtervezésre és 

lebonyolítására.  

  

  



 

 

 A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló ismerje Európa és Magyarország helyét, szerepét a modern 

kori történelemben, tudja értékelni az egyes korszakok meghatározó 

politikai/gazdasági szereplőinek tevékenységét. 

Ismerje az modern kori európai és magyar történelemhez legfontosabb 

csomópontjaihoz, eseményeihez kapcsolható különféle típusú 

dokumentumokat, legyen képes ezeknek az értelmezésre, a szerző néző- 

és álláspontjának a felismerésére. 

Ismerje a politika világának összetevőit, legyen képes aktív 

állampolgárként ebben eligazodni, döntéseket hozni. 

Ismerje fel Magyarország csatlakozásának történelmi szerepét az 

Európai Unióhoz. 

 

  



 

 

Természetismeret 
B variáció 

 

A természetismeret tantárgy fizikai, kémiai, biológiai és földrajzi ismereteket, valamint a 

természet-, környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat integrál. A tantárgy 

célkitűzései: 

- a mindennapi (természetes és mesterséges) környezetben való biztonságos eligazodás 

elősegítése, 

- környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítása, az egészséges életmód 

megalapozása. 

A tantárgy oktatása során, a mindennapi életben megfigyelhető példákon keresztül felkelti és 

fenntartja a tanulókban a valóság megismerésének igényét. 

A tantárgy a konkretizálásra és az általánosításra építve hozzájárul az elvonatkoztatás 

képességének megalapozásához. 

A tantárgy célja olyan pozitív attitűd kialakítása, amely nyitottá tesz környezetünk értékeire, 

azok tiszteletére és megvédésére ösztönöz. Cél a testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, 

megőrzésére való nevelés, az egészséges életvezetésre való felkészítés. 

E célok elérésére a tantárgy feladata az élettelen és az élő, illetve a társadalmi környezet 

jelenségeinek, folyamatainak többoldalú vizsgálata, a hétköznapi gyakorlat, a használhatóság, 

alkalmazhatóság, fenntarthatóság szempontjainak figyelembevételével. 

A fogalmak bevezetését, a törvények megfogalmazását konkrét, a közvetlen környezetben 

előforduló jelenségek megfigyelésére alapozzuk. 

A fizikai jelenségekkel való ismerkedés során sajátítják el a tanulók a természettudományos 

vizsgálódás munkamódszereit: megfigyelés, kísérlet, modellalkotás, törvények 

megfogalmazása és ellenőrzése, matematikai leírás. Kiemelten szemléletfejlesztő a becslés, a 

kapott érték reális voltának megítélése. 

A kémiai ismeretek tanítása során a hétköznapi életben előforduló anyagok tulajdonságainak, 

reakcióinak megismertetésével tesszük képessé a tanulókat az anyagok szakszerű, 

balesetmentes, anyagtakarékos, környezetkímélő használatára. 

A biológiai tartalmú rész érzékelteti az élővilág sokszínűségét, hozzájárul a tanulók 

természethez való kötődésének kialakításához. Megérteti a biológiai szerveződési szinteket, 

bemutatja a Magyarországra jellemző életközösségeket, tudatosítja a hazai védett növény- és 

állatfajok értékét, értékeli erdeink, rétjeink, vizeink állapotát, biológiai, természetvédelmi 

jelentőségét. 

A kémiai, biológiai, környezet- és egészségvédelemmel foglalkozó fejezetek egymáshoz 

kapcsolódó ismeretanyaga képessé teszi a tanulót a közvetlen környezet káros anyagainak 

felismerésére, az ártalmak elkerülésére. Elősegítik a tanuló helyes higiénés szokásainak 

kialakulását, hozzásegítik a tanulót, hogy elkerülhesse a szenvedélybetegségeket. 

A földrajzi, valamint a természet-és környezetvédelmi témakörök megismertetik a tanulókkal 

az ember életteréül szolgáló Földet, a természet és a társadalom kölcsönhatásait. A tanulóknak 

látniuk kell, hogy az emberi tevékenység visszahat a természeti környezetre, és annak kedvező 

vagy kedvezőtlen változásait idézi elő. Ez tudatos környezeti magatartásra, az erőforrások 

ésszerű felhasználására ösztönöz. A tárgy oktatása során bemutatjuk a Föld globális problémáit, 

az egyéni magatartás befolyását az emberi életminőség alakulására. 

Első évfolyam 

Összes óraszám: B: 54 + 35 óra 

Heti óraszám: B: 1,5 óra/hét 

  



 

 

 Tematikai 

egység 

 A tanulók tudásának felmérése Órakeret 

2 óra 

  

 Tematikai 

egység 

 Hétköznapi fizika: mozgások Órakeret 

B: 7 

 Előzetes tudás   

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az út, idő, sebesség, tömeg és erő összefüggéseinek felismerése 

hétköznapi példákon. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A hosszúság és az idő mérése, egységei. 

Az út, az idő és a sebesség kapcsolata egyenletes mozgás esetén. Az átlagsebesség 

(menetrend). 

A gyorsulás fogalma kvalitatívan (autómárkák összehasonlítása). 

Az egyenletesen gyorsuló (lassuló) mozgás a közlekedésben; fékút, féktávolság, reakcióidő. 

A tehetetlenség megnyilvánulásai a gyakorlatban. 

Testek kölcsönhatása gyakorlati példákon. Az erő. Erőmérés. 

A tehetetlenség (tömeg), az erő és a gyorsulás kapcsolata kvalitatívan. A testek súlya. A 

súrlódás (tapadás) és a közegellenállás a közlekedésben. A súrlódási együttható fogalma. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Út, idő, sebesség, gyorsulás, tömeg, erő, súrlódás.  

  

 Tematikai 

egység 

 Anyagi halmazok Órakeret 

B: 7 

 Előzetes tudás  Halmazállapotok és változásaik. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A három halmazállapot tulajdonságainak összevetése és magyarázata a 

golyómodell és a vonzóerők alapján. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A halmazállapot-változások a mindennapokban (csapadékképződés, fagyás, olvadás). 

Szilárd, kristályos anyagok jellemzői (ionrács, fémrács, molekularács). 

Gázok jellemzői: térfogat, nyomás, hőmérséklet. A nyomás fogalma. A pascal egység. A 

légnyomás (nyomásmérő eszközök, nyomáskülönbségen alapuló eszközök). 

A sűrűség fogalma, egységei. A sűrűség, a tömeg, a térfogat kiszámítása. Anyagok 

sűrűségének összehasonlítása. Sűrűségtáblázat. 

A folyadék állapot jellemzői. Diffúzió. Folyadékok nyomása. Közlekedőedények. A külső 

nyomás terjedése folyadékokban (gépkocsik fékberendezése). Felhajtóerő, úszás és lebegés. 

Arkhimédész törvénye. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Térfogat, nyomás, hőmérséklet, sűrűség, párolgás, fagyás, forrás, 

lecsapódás, barométer, felhajtóerő. 

  



 

 

 Tematikai 

egység 

 Munka, energia, hő Órakeret 

B: 7 

 Előzetes tudás   

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A munka, az energia és a hő kapcsolatának megértése. Az 

energiaváltozások áttekintése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A mechanikai munka fogalma, gyakorlati példákon. A munka egysége. A teljesítmény és 

egysége (járművek teljesítményadatai). 

A mozgási és a helyzeti energia érzékeltetése (cölöpverő kalapács, lezúduló víz stb.) A 

mechanikai energiák megmaradásának érzékeltetése. (Az energia hasznosítása 

vízierőművekben, szélerőműben.) 

Hőmérséklet és mérése a hétköznapokban. 

Gyakorlati példák szilárd anyagok és folyadékok hőtágulására. (Bimetál-kapcsoló, 

felszínformálódás.) 

A hő terjedésének módozatai. Különböző anyagok hővezetésének összehasonlítása. 

A melegítéshez szükséges energia. A fajhő fogalma. (A víz nagy fajhőjének jelentősége a 

gyakorlatban.) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Munka, energia, energiamegmaradás, hővezetés, fajhő.  

  

 Tematikai 

egység 

 Az elektromos áram és hatásai Órakeret 

B: 7 

 Előzetes tudás  Áramkör, feszültség és áramerősség. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az elektromosság és a mágnesség mindennapi szerepének ismerete, a 

biztonsági szabályok betartása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Áramforrások jellemzői (elem, akkumulátor.) Áram, feszültség, ellenállás fogalmának 

érzékeltetése. Egységeik. Ohm törvénye. Hőhatáson alapuló háztartási eszközök (vasaló, 

elektromos fűtés). Balesetvédelem. 

A mágneses hatás felhasználása a gyakorlatban. (Teheremelő mágnes, elektromotorok.) Az 

elektromágneses indukció (mozgási, nyugalmi) bemutatása, felhasználása a gyakorlatban. 

(Dinamó, generátor, transzformátor). 

A hálózati váltakozó áram. Az elektromos energiaellátás rendszere. Energiatakarékosság. 

Az áram munkájának és teljesítményének érzékeltetése. (Háztartási eszközök teljesítménye. 

A kilowattóra: az elektromos munka egysége.) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Egyenáram, váltakozó áram, feszültség, áramerősség, mágnesség, 

teljesítmény. 

  

 Tematikai 

egység 

 Technika és fizika Órakeret 

B: 7 



 

 

 Előzetes tudás  Tükrök, tükrözés. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az optikai berendezések működésének megértése, a nem látható 

elektromágneses és radioaktív sugárzások hatásainak ismerte. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A fényvisszaverődés és a fénytörés jelensége. (A nagyító, a szem lencséje, a szemüveg, 

távcső, mikroszkóp, vetítő, tükrök a mindennapi életben.) A fehér fény színekre bontása és 

egyesítése. A testek színe. 

Rádióhullámok. (Rádiótelefon. Mikrohullámú sütő.) Infravörös, ultraibolya és 

röntgensugárzás a gyógyászatban és más területeken. 

Radioaktív sugárzások felhasználási területei és veszélyei. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Lencse, nagyítás, fókusztávolság, hullámhossz, ultraibolya és infravörös 

sugárzás, röntgensugárzás, radioaktív sugárzás.  

  

 Tematikai 

egység 

 A bolygók, a csillagok és a Föld Órakeret 

B: 7 

 Előzetes tudás  Időegységek. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A Földről mint bolygóról alkotott tudás elmélyítése, a Föld 

Naprendszerben elfoglalt helyének ismerete. A térkép értelmezése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A napsugárzás jellemzői. 

A Föld helye a Naprendszerben. 

A Föld forgása, keringése. A napi- és évi időszámítás. 

A belső és külső erők működése. A kőzetlemezek mozgása. Jellegzetes felszínformák.  

Vulkánok, földrengések. Vulkanikus és üledékes kőzetek. 

A tér képe: a térkép. Földgömb és vetületek. Térképi jelölések, tájolás, tematikus térképek. 

 Az víz körforgása a Földön. 

Óceánok, tengerek, folyók, tavak. A tengervíz. 

A légkör összetétele, szerkezete. Időjárás és éghajlat. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Csillag, bolygó, hold, forgás, keringés, kéreg, köpeny, vulkanizmus, 

kőzet. 

Térkép, tájolás, tematikus térkép, méretarány, hosszúsági és szélességi 

kör, koordináta. 

  

 Tematikai 

egység 

 Idegen és hazai tájakon Órakeret 

B: 7 

 Előzetes tudás  A távoli tájak jellemző élőlényei. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

 A Föld övezetességének magyarázata, a klímaövek és az élővilág 

kölcsönös összefüggéseinek megértése. A távoli tájak és mindennapi 

életünk közti kapcsolat felismerése. 



 

 

fejlesztési 

feladatok 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A földrajzi szélesség, az óceántól való távolság és a domborzat szerepe az éghajlatok 

kialakulásában. 

A földrajzi övezetek általános jellemzői. 

Az esőerdők, sivatagok, lombhullató erdők, sztyeppék és tundrák élővilágának 

alkalmazkodása az éghajlathoz. 

Magyarország legfontosabb folyói, tavai. Magyarország éghajlati sajátosságai. 

Magyarország nagy tájainak jellemzése, legfontosabb települései, természeti értékei. Az 

élelmiszertermelés éghajlattól függő övezetessége. 

A környezet- és természetvédelem globális kérdései. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Zonalitás, éghajlati övezet, biom, környezet- és természetvédelem.  

  

 Tematikai 

egység 

 Időjárás Órakeret 

B: 7 

 Előzetes tudás  Az időjárás elemei. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A levegő és víz fizikai-kémiai változásainak összekapcsolása az időjárás 

jelenségeivel. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A levegő mozgásai. A csapadék keletkezése és térbeli eloszlása. A víz körforgása.  

Időjárás jelentés értelmezése. Felszíni és felszín alatti vizek. 

Az építő és romboló víz. A víz szerepe, vízgazdálkodás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Szél, csapadék, hó, hideg- és melegfront, folyók szakaszjellege, 

vízgazdálkodás, ivóvíz, tájegység. 

  

 Tematikai 

egység 

 Fenntarthatóság és gazdálkodás Órakeret 

B: 7 

 Előzetes tudás  Természetvédelem. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A természeti és társadalmi folyamatok néhány kapcsolatának feltárása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A világ megosztottsága, a demográfiai robbanás, az urbanizáció, a nyersanyag- és 

energiaválság mibenléte és hatásai. 

A fenntarthatóság fogalma, az ökológiai lábnyom. Megújuló és meg nem újuló 

energiaforrások. 

A társadalom, gazdaság, ökológia összefüggései. A természetvédelem célja, feladata. 

Legfontosabb természetvédelmi értékeink, nemzeti parkjaink. 

A talaj, a levegő, a vizek szerepe a bioszféra működésében; szennyezésének módjai. 



 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Demográfia, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, környezeti kár.  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók tudásának felmérése Órakeret 

2 óra 

Szabadon felhasználható órakeret: B: 7 óra 

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam 

végén 

 A tanuló tudjon a tanult legfontosabb jelenségekre, a megismert 

törvényszerűségek megnyilvánulásaira hétköznapi példákat felsorolni (a 

mindennapi élet, a természeti környezet, a közlekedés, sport, háztartás, 

munkavégzés területéről). Tudjon eszközöket felsorolni, amelyek 

működésének hátterében e jelenségek, törvényszerűségek állnak. 

Fel tudja sorolni hétköznapi (háztartási) anyagaink baleset-, tűz-, egészség- 

és környezetvédelem szempontjából lényeges tulajdonságait. Tudja 

értelmezni a használati utasításokat. Ismerje az elektromos árammal 

kapcsolatos balesetvédelmi tudnivalókat. 

A tanuló legyen képes a különböző tartalmú és fajtájú térképek önálló 

gyakorlati alkalmazására (útvonalterv, közlekedés megtervezése, megtett út 

kiszámítása, tematikus térképek alapján egy terület jellemzése). 

Látja az összefüggéseket a fizikai, kémiai és természetföldrajzi jelenségek 

között, látja a fenntartható emberi gazdálkodás természeti feltételeit.  

Második évfolyam 

Összes óraszám: B: 35 óra 

Heti óraszám: B: 1 óra/hét 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók tudásának felmérése Órakeret 

2 óra 

  

 Tematikai 

egység 

 Szervetlen kémia a háztartásokban Órakeret 

B: 6 

 Előzetes tudás  Vegyület, elem, atom fogalma. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A kémiai reakciók és a fizikai változások megkülönböztetése, 

csoportosításuk és hétköznapi fölhasználásaik magyarázata. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Fizikai és kémiai változások. 

Elemek, keverékek és vegyületek környezetünkben: fémek (vas, alumínium, réz, ezüst, 

arany), nemfémes elemek (szén, oxigén, hidrogén, nitrogén, klór), vegyületek (szén-dioxid, 

szén-monoxid, víz, ammónia, sósav, kénsav, salétromsav). 

Keverékek. Oldatok, oldatkészítés. 

Egyszerű kémiai reakciók (pl. egyesülés, bomlás), savak, bázisok kimutatása a 

háztartásban). 



 

 

Lassú és gyors égés. Tűzoltás. 

Lúgos kémhatású anyagok (szóda, szódabikarbóna stb.). 

Savas kémhatású anyagok (ecetsav, sósav stb.). Vízlágyító-szerek (trisó, szóda stb.). 

Műtrágyák. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Elem, vegyület, fém, nemfém, oldat, egyesülés, bomlás, sav. Bázis, 

oxidáció.  

  

 Tematikai 

egység 

 Szerves vegyületek a mindennapokban Órakeret 

B: 6 

 Előzetes tudás  Energia, oxidáció, savak és bázisok. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Kapcsolja a hétköznapokban használt szerves anyagokat felépítésükhöz, 

eredetükhöz. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Energiaforrásaink: A szén-, kőolaj- és gáztüzelés. 

Tápanyagok: Alkoholok. A metil- és az etil-alkohol élettani hatása. (Az erjedés folyamata. 

Az alkohol lebomlása az emberi szervezetben.) Étkezési savaink: ecetsav, citromsav, 

aszkorbinsav. 

Zsírok, olajok, mosószerek, szappanok: habok képződése, tisztító hatás.  

Szénhidrátok (szőlőcukor, répacukor, keményítő). A fotoszintézis. Fehérjék, 

tulajdonságaik. (Tojásfehérje vizsgálata.) 

Vitaminok, nyomelemek szerepe; oldhatóságuk. 

Élelmiszeradalékok. Tartósítószerek, tartósítási eljárások (szalicilsav, nátrium-benzoát, 

színezékek, állományjavítók stb.). 

Műanyagok: Ismertebb műanyagok, tulajdonságaik (polietilén, PVC, teflon, gumi). 

Műanyagok égetésének veszélyei, az újrahasznosítás lehetőségei. Természetes és 

mesterséges eredetű textíliaszálak felismerése. Kezelési utasítások értelmezése. 

Növényvédőszerek, műtrágyák: Rovarirtó- és gombaölő szerek. Környezet- és 

egészségkárosító hatásaik. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Szénhidrogén, olaj, zsír, alkohol, szénhidrát, fehérje, vitamin, műanyag.  

  

 Tematikai 

egység 

 Az élővilág változatossága Órakeret 

B: 6 

 Előzetes tudás   

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az élővilág sokféleségében a közös vonások és a környezethez 

alkalmazkodás változatos módjainak felismerése. 

Az élőlények életműködéseinek kapcsolatba hozása az ember 

egészségével és környezeti igényeivel. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A baktériumok változatos életmódja (élősködők, lebontók, szimbiózisban élők). 

A növényi test szerveződése (egysejtű, többsejtű, hajtásos, virágtalan, virágos, gyökér, szár, 

levél, virág, termés, mag). 



 

 

A növények tápanyagai, a tápanyagok felvétele. A fotoszintézis jelentősége. 

A gombák felépítése és szerepe (penészek, ehető és mérgező fajok, antibiotikumok). 

Az állati sejt, az állatok táplálkozása, különféle táplálkozási módok, növényevő, ragadozó 

életmód, a táplálkozás és emésztés fejlődése. 

Az állati és növényi szervezet alkalmazkodása a környezethez (szárazföldi életmód, 

rovarbeporzás). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Baktérium, vírus, gomba, növény, fotoszintézis, antibiotikum, 

alkalmazkodás.  

  

 Tematikai 

egység 

 Az ember anyagcseréje Órakeret 

B: 6 

 Előzetes tudás  Táplálkozás, légzés, kiválasztás, emésztés. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az emberi anyagcsere-folyamatok kapcsolatainak felismerése, az egyes 

szervrendszerek egészséges működéseinek feltételei. 

A szaporodás és egyedfejlődés kezdeti szakasznak kapcsolata. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A bőr, a csontozat, az izomzat, a légzés és a vérkeringés szervei, az emésztő és kiválasztó 

szervek, a nemi szervek, az idegrendszer, az érzékszervek felépítése, szerepük; 

károsodásuknak életmódtól és környezeti ártalmaktól függő okai. 

Az egészséges táplálkozás jellemzői. 

Az alkohol és a drogok hatása az emberi szervezetre. Függőség. A légzőszervrendszer 

egészsége. 

A dohányzás hatásai az egyén és a közösség egészségére (passzív dohányzás).  

A szív és az erek feladata, a szívműködés zavarai, felismerésük, kezelésük. 

A vér összetétele, vérkép. 

A nemi működések, a családtervezés. Nemi úton terjedő betegségek.  

A magzat élete és védelme. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Anyagcsere, táplálék, tápanyag, emésztés, felszívás, artéria, véna, 

vérplazma, vérsejt, infarktus, ivarsejt, ivarszerv, fogamzás, családtervezés, 

beágyazódás, magzat.  

  

 Tematikai 

egység 

 Az ember szervezete Órakeret 

B: 6 

 Előzetes tudás  Érzékelés, higiéné, fertőzések megelőzése. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A szervezet önazonosságát megőrző rendszerek ismerete, kapcsolatuk 

egymással és a tanulási folyamatokkal. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A szabályozó működések feladata: a hormonok szerepe (inzulin és nemi hormonok). 

Cukorbetegség kialakulása és kezelése. 

Az idegsejtek sajátosságai. 

Az érzékelés (látás, hallás, egyensúlyérzés) szervei, egészségvédelmük. Reflexek szerepe 

(térdreflex, pupillareflex). 



 

 

Feltétlen és feltételes reflexek kialakulása. Öröklött és tanult viselkedések. 

Az immunrendszer szerepe az egészség fennmaradásában. Gyulladások, aktív és passzív 

immunitás. 

Vérátömlesztés, sebkezelés. 

Fertőzés, járvány kialakulása, a védekezés lehetőségei. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Szabályozás, hormon, idegrendszer, inger, reflex, pupilla, 

szivárványhártya, tanult és öröklött viselkedés, immunitás, védőoltás, 

vércsoport, fertőzés, járvány. 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret 

2 óra 

Szabadon felhasználható órakeret: B: 4 óra 

  

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló tudjon a tanult legfontosabb jelenségekre, a megismert 

törvényszerűségek megnyilvánulásaira hétköznapi példákat felsorolni (a 

mindennapi élet, a természeti környezet, a közlekedés, sport, háztartás, 

munkavégzés területéről). Tudjon eszközöket felsorolni, amelyek 

működésének hátterében e jelenségek, törvényszerűségek állnak. 

Tudjon példát mondani a legfontosabb háztartási vegyszertípusokra 

(mosószer, oldószer, vízlágyító stb.), valamint legfontosabb 

tápanyagainkra. 

Ismerje a környezetszennyezés (légszennyezés, ózonkárosítás, 

üvegházhatás fokozódása, élővizeink és a talajvíz szennyezése, a 

szennyező anyagok táplálékláncba való bekerülése) legfontosabb okait, 

következményeit és a megelőzés lehetőségeit. 

Ismerje az emberi szervek felépítését, működését. Ismerje a táplálékok 

összetételét: fehérje, zsír, szénhidráttartalmát; meg tudja nevezni a 

legfontosabb vitaminokat és nyomelemeket. Lássa az emberi anyagcsere 

fő útjait, szabályozásának módjait. Ismerje a fertőzések terjedésének és a 

védekezésnek módozatait. Ismerje a betegségmegelőzés és a korai 

felismerés lehetőségeit (szűrővizsgálatok, védőoltások). 

Legyenek elemi betegellátási ismeretei (lázcsillapítás; gyógyszerszedés 

szabályai, sebellátás, stb.) 

Ismerje az alkoholok, drogok, a dohányzás egészségkárosító hatását, a 

nemi úton terjedő betegségek elleni védekezés lehetőségét. 

 

  



 

 

Alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok 
B variáció 

Az alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok a sikeres munkavállaló számára 

nélkülözhetetlen szociális kompetenciák fejlesztését, valamint a munkakereséssel és 

munkavállalással kapcsolatos ismeretek elsajátítását biztosítják. 

A program célja az, hogy bemutassa a tanulók számára egyes szakmaterületeken dolgozók 

tevékenységét, a szakmai pályafutásban rejlő lehetőségeket, a munkakörök sajátosságait annak 

érdekében, hogy a tanulókat támogassa a választható szakmák kiválasztásában. Cél az is, hogy 

a tanulók képessé váljanak egyéni életpályájuk (és az ehhez kapcsolható szakmakiválasztás) 

reális megtervezésére és eldöntésére. Képesek legyenek mérlegelni azt, hogy alkalmasak-e a 

kiválasztott szakmaterületek szakmai anyagának az elsajátítására, és később a választott 

területen történő munkavégzésre. 

További célja a programnak, hogy elősegíti és felkészíti a tanulókat az önálló álláskeresésre 

oly módon, hogy biztosítja az ehhez szükséges technikákat, szükséges viselkedési formákat, és 

hozzájuttatja őket mindazokhoz a tudáselemekhez, amelyek nélkülözhetetlenek az 

adminisztratív teendők megtanulásához. 

A programban helyet kapott azok a munkával kapcsolatos jogok és kötelességek ismertetése 

is, amelyek bevezetik a tanulókat a munka világa törvényekkel körülírt, munkáltatókra és 

munkavállalókra érvényes szabályozás-rendszerébe. 

Fejlesztési követelmények: 

- A tanuló legyen képes elsajátítani azokat a tanulási technikákat és módszereket, amelyek 

segítségével eredményessé és hatékonnyá tudja tenni a szakmai jellegű tananyagok 

elsajátítását. 

- A tanuló legyen képes szóban és írásban információt kérni és adni, okiratokat igényelni, 

munkakereséssel és munkavégzéssel kapcsolatos alkalmakra megfelelően felkészülni. 

- A tanuló szerezzen a hétköznapi élet területén hasznosítható ismereteket, legyen motivált 

a folyamatos, önálló iskolai és egyéni tanulásra. 

- Legyen képes ügyei intézésére, gyakorolja az igényes, helyzethez illő szóhasználatot, a 

mondat és szövegalkotást, értelmezze helyesen a szakmai és közéleti szövegeket, 

igazodjon el a környező világban. 

- Fejlődjön önismerete, ismerje meg saját képességeit, alakuljon ki pozitív jövőképe saját 

sorsát, érvényesülési lehetőségeit illetően. Ismerje meg a választott munkahelyen várható 

munkakarriert, a munkahelyi beilleszkedés, a munkahelyi együttműködés és viselkedés 

legfontosabb szabályait. 

- A tanuló ismerje meg az álláskeresés technikáit, legyen tisztában a munkaviszony 

létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal. 

Első évfolyam 

Éves óraszám: 36 óra/év (A-B variáció) 

Heti óraszám: 1 óra/hét (A-B variáció)  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók Előzetes tudásának a mérése, 

(munkatapasztalataik azonosítása) 

Órakeret  

B: 2 óra 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulás tanulása Órakeret  

B: 12 óra 

 Előzetes tudás  A tanulók tanulással kapcsolatos sikereinek és kudarcainak azonosítása. 



 

 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A tanulóhoz kapcsolható tanulási stílusjegyek azonosítása és tudatosítása. 

A tanulók egyéni tanulási stratégiáinak a kialakítása. 

A tanulás iránti motiváció folyamatos fenntartásának támogatása. A 

tanulás tudatosításának erősítése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tanulással kapcsolatos szokásrend kialakítása szükségességének a felismertetése. 

A tanulásról alkotott pozitív és negatív elképzelések azonosítása és okainak összegyűjtése, 

megértetése. 

A tanulási folyamat tervezése és szervezése fontosságának a felismertetése - napi 

időbeosztás készítése -, az időgazdálkodás fontosságának tudatosítása, saját tapasztalatokon 

alapuló időmérlegek készítése és elemzése. 

A tananyag elsajátítását támogató vázlat- és jegyzetkészítés fontosságának a felismertetése - 

módszertanának a megismertetése és gyakorlása. 

Az aktív tanulói tanórai szerepvállalás fontosságának megértetése, a jegyzetelési technikák 

elsajátíttatása és gyakoroltatása - érdemes a feladatokat részfeladatokra bontani (tanulási 

források keresésének gyakoroltatása). 

A tananyag felidézését, a visszaemlékezést támogató módszerek (mnemotechnikák) 

megismertetése és gyakoroltatása. 

Az önellenőrzés (önreflexió) fontosságának a felismertetése és gyakoroltatása. 

A tanulással kapcsolatos sikerek és kudarcok okainak feltárása és értelmezése (önismeret: a 

tanulónak önmagáról mint tanulóról alkotott elképzeléseknek a feltárása). 

A pozitív motiváció szerepének feltárása és elfogadtatása. 

A tanulás és a sikeres pályafutás összefüggéseinek a feltárása és az okok megértetése. 

Az egyéni felelősség szerepének tudatosítása a tanulásban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Tanulási technikák, önismeret, önreflexió.  

  

 Tematikai 

egység 

 Munkaerő-piaci alapismeretek Órakeret  

B: 8 óra 

 Előzetes tudás  A tanulók információs közegben és gyakorlatban szerzett tudáselemeinek 

az azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A munka, a társadalom és a gazdaság kapcsolatában jelenlévő 

összefüggések azonosítása és az okok megértetése. 

A legális munkavégzés, az adófizetés és a társadalmi jólét 

összefüggéseinek a feltárása és az okok megértetése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A munkaerőpiac fogalmának és működési mechanizmusának a megismerése. 

A munkaerőpiac szereplőinek azonosítása, és a közöttük lévő kapcsolatrendszer megértése. 

A különféle típusú vállalkozási formák megismerése, a közöttük lévő hasonlóságok és 

különbségek okainak azonosítása és megértése 

A legális munkaviszony, és az ahhoz kapcsolód munkaszerződés fontosságának a 

felismerése 

A „feketefoglalkoztatás” egyénre és társadalomra érvényes negatív következményeinek a 

megismerése. 

A társadalombiztosítás és a nyugdíjpénztár szerepének, funkciójának a megismerése és 



 

 

megértése. 

A különféle típusú munkanélküliség természetének a megismerése és megértése. A 

munkanélküliség kezelésére szolgáló állami eszközök (állami szerepvállalás - 

szociálpolitika) megismerése és a munkahelykereséssel összefüggő egyéni felelősség 

felismerése. 

A munkahelyre, a munkahelyi kollektívába történő beilleszkedés, a munkahelyi 

együttműködés szabályainak a megismerése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Munkaerőpiac, vállalkozás - vállalkozó, fehér-, fekete- és szürkegazdaság, 

társadalombiztosítás - szociálpolitika, munkanélküliség - munkahely.  

  

 Tematikai 

egység 

 Álláskeresési technikák Órakeret  

B: 6 óra 

 Előzetes tudás  A tanulók információs közegben és gyakorlatban szerzett tudáselemeinek 

az azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az álláskeresési technikák megismerése és alkalmazása. 

A munkavállalással kapcsolatos dokumentumok beszerzésének és 

kezelésének megismerése. 

Az információkeresés és -szerzés módjainak megismerése, hiányzó 

információk azonosíása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A legális munkavállalás útjainak, lehetőségeinek megismertetése és azok működéseinek 

megértése. 

Az álláskereséssel összefüggő technikák és módszerek fontosságának felismerése és 

gyakorlása. 

Saját kompetenciák azonosításának és értékelésének gyakorlása, valamint a munkahely 

megszerzéséhez szükséges kompetenciák azonosítása. A megfeleltetés fontosságának a 

felismerése, az összehasonlítás gyakorlása. 

Álláskeresési technikák elsajátítása, fontosságának a felismerése és azok elsajátítása. 

Formális és informális hirdetések értelmezése, és ezek gyakorlása. 

A jelentkezés elemeinek az elsajátítása, és az egyes „műfajok” elkészítésének gyakorlása 

(szóbeli, írásbeli jelentkezés, telefonálás, önéletrajz készítése, kísérőlevél. 

A felkészülés fontosságának a felismerése a személyes találkozóra - a lehetséges szituációk 

gyakorlása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Álláshirdetés - álláskeresés, álláskeresési technikák, állásinterjú. 

  

 Tematikai 

egység/ 

 Szabadon felhasználható időkeret Órakeret 

B: 4 óra 

 Javaslat  A. A programban nem szereplő (pl. helyi igényeket kielégítő) témák 

beemelése  

B. A program témáinak - szükség szerinti - kiegészítése az órakeret terhére 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret  

B: 2 óra 

   A tanulók éves tevékenységének mérése - cél a fejlődés mértékének 

megállapítása (témák: szövegértés, alapvető matematika műveletek, 

élőszavas kommunikáció, tanulási készségek-képességek).  



 

 

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló felismeri a környezetében kínálkozó tanulási lehetőségeket, 

ezeket kiaknázza. 

Tudatosítja önmagában azt, hogy a munkaerő-piaci változásokkal 

összefüggésben folyamatos szakmai önfejlesztésre van szüksége, és ehhez 

igyekszik életmódjában, életvitelében szükséges változtatásokkal 

alkalmazkodni. 

A tanuló felismeri személyét érintően is az egész életen át tartó tanulás 

nélkülözhetetlen voltát, és ehhez e tanulási célok elérése, az útjában álló 

akadályok elhárítására kreatív megoldásokat keres és talál. 

Második évfolyam 

A program második szakasza a tanulót felkészíti és megerősíti az önálló álláskereséshez 

szükséges technikákban és módszerekben, valamint a mindennapi élettel és munkavállalással 

szükséges viselkedési formák, technikák, adminisztratív teendők megtanulásához. 

A tanuló megismeri a munkával kapcsolatos jogokat és kötelességeket, a munka világa 

törvényi szabályozását. 

Fejlesztési követelmények: 

- A programmodul elvégzése után a tanuló legyen tisztában a munkába lépés és a 

munkavállalás feltételeivel, a munkavállaló jogaival. 

- Képes legyen alkalmazni a különböző álláskeresési technikákat. 

- Ismerje meg azokat a feltételeket és körülményeket, amelyek segítségével tájékozódhat 

arról, hogy létezik a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

törvény, és ismerje fel a munkaerő-piaci szervezet által nyújtott segítség fontosságát. 

- Tudja, hogy a munkaügyi kirendeltségen való jelentkezéskor mit kell magával vinnie, 

mire lesz szükség (személyi igazolvány, TAJ-szám, adóazonosító jel, iskolai végzettséget 

igazoló bizonyítvány). 

 

Összes óraszám: B: 17 óra (35 hét) 

Heti óraszám: B: 0,5 óra/hét 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók Előzetes tudásának a mérése, 

(munkatapasztalataik azonosítása) 

Órakeret  

B: 2 óra 

   A tanulók szakmatanuláshoz és munkavégzéshez szükséges 

kompetenciáinak a felmérése (témák: szövegértés, alapvető matematika 

műveletek, élőszavas kommunikáció, tanulási készségek-képességek) az 

első év eredményeinek a felhasználásával.  

  

 Tematikai 

egység 

 Tanulás tanulása: az ügyintézés Órakeret  

B: 4 óra 

 Előzetes tudás  Az első évben megszerzett tudáselemek és kompetenciák. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A munkavállaláshoz szükséges alapvető állampolgári és a 

munkavállalással összefüggő dokumentumok fontosságának felismerése, 

és előállításának/beszerzésének gyakorlása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 



 

 

 A magán- és hivatalos levél írásának formai és tartalmi követelményeinek az azonosítása és 

gyakorlása (kísérőlevél, ajánlólevél). 

Az önéletrajz-írás, illetve az egyéni képzettséget/végzettséget/kompetenciákat regisztráló 

űrlapok tartalmi elemeinek az azonosítása és kitöltésének gyakorlása. 

A hivatalos ügyintézés formai és tartalmi követelményeinek azonosítása, és a 

nyomtatványok kitöltésének gyakorlása: 

- útlevéligénylés, 

- erkölcsi bizonyítvány igénylése, 

- tennivalók elveszett személyi iratok esetén, 

- lakcímbejelentés, 

- e. kérdőív kitöltése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Önéletrajz, bürokrácia, nyomtatvány. 

  

 Tematikai 

egység 

 Munkáltatók, munkavállalók, munkahelyek Órakeret 

B: 4 

 Előzetes tudás  Az első évben megszerzett tudáselemek és kompetenciák. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A munkahelynek mint működő szervezetnek a megismerése, és a 

munkahelyhez kapcsolód szerepek azonosítása és megértése. 

A munkahelyi hierarchiában elfoglalt hely(zet) azonosítása, a 

munkafeladatok (munkaköri leírás) megismerése és megértése. A 

munkáltatót és a munkavállalót megillető jogok és kötelezettségek 

fontosságának felismerése. 

A munkavállalást és a munkavállaló tanulmányait szabályozó törvények 

megismerése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A munkakörülmények fontosságának a felismerése, a beilleszkedési stratégiák 

megismerése. A munkabér (minimálbér), járulékos juttatások, a béreket terhelő levonások 

azonosítása és megértése. 

A munkaidővel és a túlmunkával kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói jogosítványok 

megismerése és megértése. 

A munkából történő kiválás különféle típusainak azonosítása (betegállomány, szabadság, 

pihenőidő, fizetett szabadság, fizetés nélküli szabadság, tanulmányi szabadság) és a bérekre 

gyakorolt hatások megértése (pl. táppénz). 

A munkahelyi együttműködés szabályainak az azonosítása és gyakorlásuk. 

Munka törvénykönyve, szakképzési törvény, felnőttképzési törvény, köznevelési törvény. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Munkabér-minimálbér, munkaidő, vonatkozó törvények.  

  

 Tematikai 

egység 

 Egészséges életmód, életvitel Órakeret  

B: 2 óra 

 Előzetes tudás  Az első évben megszerzett tudáselemek és kompetenciák. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Annak felismerése, hogy az egészséges életmód alapvetően segíti a 

munkavállalást, a sikeres életpálya-építését. 

Az életmód egészséget veszélyeztető elemeinek, a káros szokásoknak a 

felismerése. 

A drogok fogyasztásából adódó veszélyek, és azok egészségkárosító 



 

 

hatásának, a szenvedélybetegségek megelőzési lehetőségeinek 

megismerése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Az egészség fogalmának megismerése. 

Az egészség mint olyan érték felismerése, amelynek a birtoklása jelentős mértékben 

elősegítheti munkaerő-piaci, munkavállalói karrierjének sikerességét! 

A munka - pihenés - szórakozás kiegyensúlyozott eloszlása fontosságának felismerése 

egyéni életében. 

A környezeti ártalmak káros hatásának megértése az egészségre. 

Pontos kép kialakítása arról, hogy a szenvedélybetegségek (alkoholfogyasztás, dohányzás, 

drogok, gyógyszerfogyasztás) jelentős mértékben csökkentik esélyeit a munkaerő-piaci 

szerepvállalásra. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Egészség-tudatosság, környezeti ártalom, szenvedélybetegség. 

  

 Tematikai 

egység 

 Szabadon felhasználható időkeret B: 2 óra 

 Javaslat  A) A programban nem szereplő (pl. helyi igényeket kielégítő) témák 

beemelése 

B) A program témáinak - szükség szerinti - kiegészítése az órakeret 

terhére 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret  

B: 2 óra 

   A tanulók éves tevékenységének mérése - cél a fejlődés mértékének 

megállapítása (témák: szövegértés, alapvető matematika műveletek, 

élőszavas kommunikáció, tanulási és a munkavállaláshoz szükséges 

készségek-képességek). 

  

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló felismeri a környezetében kínálkozó tanulási és munkavállalási 

lehetőségeket, ezeket kiaknázza. Tudatosítja önmagában azt, hogy a 

munkaerő-piaci változásokkal összefüggésben folyamatos szakmai 

önfejlesztésre van szüksége, és ehhez igyekszik életmódjában, életvitelében 

szükséges változtatásokkal alkalmazkodni. 

A tanuló felismeri személyét érintően is az egész életen át tartó tanulás 

nélkülözhetetlen voltát, és ehhez, a tanulási célok elérése útjában álló 

akadályok elhárítására, kreatív megoldásokat keres és talál. 

Felismeri az álláskeresési technikák elsajátíttatásának fontosságát és 

lehetőség szerint alkalmazza ezeket. 

 

  



 

 

Osztályközösség-építés 
B variáció 

 

A Szakképzési Hídprogram közismereti program számára készített Osztályközösség-építő 

címet viselő program célja az, hogy segítsen az iskoláknak (és a pedagógusoknak) abban, hogy 

elősegítsék és felgyorsítsák a HÍD évfolyam(ok)ra beiratkozott, számos iskolából érkező, sok 

esetben alulszocializált, motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő tanulók 

(osztály)közösségének kialakulását az iskolai előrehaladás és a tanulás sikeressége érdekében. 

A tananyag elvégzése lehetővé teszi, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak formális (az 

adminisztráció szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése helyett magukról a 

tanulókról és a tanulóktól kaphassanak komplexebb információkat, amelyek elősegíthetik az 

idő előtti iskolaelhagyás, a tanulási kudarcok magas arányának a csökkenését. 

A cél alapvetően az, hogy az osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget alkossanak, mert 

ennek a kialakulása/kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók iskolával 

és tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak. Az órákon a legfontosabb cél 

a tanulók minél nagyobb arányú bevonása az osztály munkájába, és ezen belül a tanulói 

aktivitás erősítése, amely az egyik legfontosabb eszköz lehet a tanulási kudarcok leküzdésében. 

Első évfolyam 

Az első évfolyamon a programban a fejlesztés hangsúlyai a tanulással és az iskolával, 

családdal kapcsolatos motivációs bázis erősítésére, az iskolai és osztályközösségben történő 

beilleszkedés segítésére, a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésére (írás, 

olvasás, számolás, szövegértés) irányulnak. 

Összes óraszám: A, B: 36 óra (36 hét) 

Heti óraszám: A, B: 1óra/hét 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése B: 2 óra 

   A tanulók előzetes tudásának a feltárása, korábbi tanulmányaik során 

szerzett tanulással kapcsolatos kompetenciáik azonosítása. 

  

 Tematikai 

egység 

 Ismerkedés az új tanulási környezettel  

Órakeret  

B: 8 óra 

 Előzetes tudás  A tanulók előzetes iskolai pályafutásának feltérképezése, a korábbi 

tanulói kudarcok és sikerek okainak azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Bemutatkozás az új osztályközösségben. 

Ismerkedés a közismereti és szakmai program tartalmi elemeivel. 

Önismeret (ki vagyok én - kik vagyunk, hova tartozunk?). 

Az „énismeret” forrásainak és az „énképet” alakító tényezők szerepének 

erősítése.  

 

A tanulóknál az önismeret fejlesztése (legyen tisztában a saját értékeivel). 

Az iskola szerepe és fontossága a tanuló életében. 

A sikeres tanulói előrehaladás záloga a tanuló eredményessége és 

hatékonysága az iskolában. 

A tanulói teljesítmény javításának lehetőségei. 



 

 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tanulók kommunikációs kompetenciájának a fejlesztése, erősítése. 

A tanuló képessé válása saját magát reális énkép birtokában bemutatni. Törekvés az 

osztályközösségbe történő harmonikus beilleszkedésre. 

Az új tanulási környezet elfogadása. Motiváltság az új tanulási környezet mellett. Pozitív 

énkép kialakítása és fenntartása. 

Az iskola társadalmi és kulturális szerepe fontosságának felismerése. 

Annak felismerése, hogy az iskolai végzettsége(k) nélkül nehéz lesz az előrehaladás az 

életben. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Egyén, közösség, társadalom, iskola, tanulási technika, kooperáció, 

énkép, motiváció.  

  

 Tematikai 

egység 

 Tanulás tanulása (tanulásmódszertan, kudarc- és 

stresszkezelés) 

Időfelhasználás/tervezés (időmérleg-készítés) 

Órakeret  

B: 6 óra 

 Előzetes tudás  A tanulók előzetes iskolai pályafutásának feltérképezése, a korábbi 

tanulói kudarcok és sikerek okainak azonosítása, korában alkalmazott 

tanulási technikáinak, módszereinek azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Az egész életen át tartó tanulás eszméjének megismerése, gyakorlatának 

elfogadása. 

A tanulás olyan folyamatként való elfogadása, amely fejlődési 

lehetőségeket kínál; a tanulás fontosságának felismerése. 

Aktív részvétel a tanulási folyamatok tervezésében és szervezésében. 

A tanulást segítő tervhálózat tervezése és (a tanuló tanulását támogató 

időmérleg elkészítése) megvalósítása. 

Az otthoni tanulást elősegítő eszközök kijelölése, azoknak az elérhetősége 

és alkalmazása. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 Az új tanulási környezethez kapcsolódó tanulás technikai elemeinek megismerése. 

A tanulási - tanítási folyamatban aktív és konstruktív szerep betöltése. 

A saját tanulási „menetrend” felismerése és koordinálása . 

A tanulási folyamatban elért eredmények „(ön)értékelése” /reflektivitás/. 

A tanulás során szerzett sikerek és kudarcok reális mérlegelése. A gyenge eredmények 

korrigálása, és törekvés a jobb eredmények elérésére. 

A tanuláshoz való motiváció erősítése. 

A tanulási célok eléréséhez szükséges források közötti „navigáció”, illetve a felhasznált 

források értékelése, elemzése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 LLL - paradigma, tanulásmódszertan, tanulási technika. 

  

 Tematikai 

egység 

 Én és a család Órakeret  

B: 6 óra 

 Előzetes tudás  A tanulók a témával kapcsolatos előzetes tapasztalatainak a feltárása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

 A tanuló legyen tisztában a család fogalmával, annak szerepével, 

feladataival, felelősségeivel. 

Legyen elképzelése a különféle családmodellekről. Ismerje fel a családi 

hagyományok fontosságát. Aktív résztvevőként alakítsa a családi 

ünnepeket. 



 

 

fejlesztési 

feladatok 

Ismerje fel a történelemi / családi példaképek szerepének fontosságát és 

hatását a közösség életére. 

Legyen tudatában a generációk közötti kultúra /szokások megismerése 

fontosságának. 

Ismerje fel a tanulói közösségek kapcsolati hálózatainak fontosságát. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A családi hagyományok (családi legendárium) szerepének erősítése. A családi ünnepek 

„koreográfiáinak” ismerete, fejlesztése, tervezése. A „generációs különbségek”-ből adódó 

konfliktusok kezelése. 

A személyes ismeretségi kör (barát, osztálytárs, munkatárs) erősítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Család, közösség, hagyomány.  

  

 Tematikai 

egység 

 Barátok és osztálytársak: 

az érzelmek világa 

Órakeret  

B: 8 óra 

 Előzetes tudás  A tanulók a témával kapcsolatos előzetes tapasztalatainak a feltárása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Verbális és nem verbális kommunikáció fontossága a 

beszédhelyzetekben. 

A tolerancia fontossága a közösségekben. Konfliktuskezelési technikák 

elsajátításának fontossága. Az érzelmi kitörések, az indulatok kezelése. 

Harmóniára való törekvés felismerése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tanuló legyen tisztában a metakommunikáció fontosságával a közösségi kapcsolatokban. 

Törekedjen a másokkal történő pozitív és eredményes interakció megteremtése.  

A tanuló tudja kezelni az agresszió jelenlétét, ismerje fel azokban az ok-okozati 

összefüggéseket. 

A tanuló rendelkezzen reális önismerettel. 

Alakítsa ki az életében, és fogalmazza meg az önfejlődéséhez kapcsolódó igényeit.  

A tanuló fogadja el a változásokat. Nézzen szembe a hibáival, és legyen önkritikája.  

Kódolja, és értelmezi az emocionális változásokat, a saját életére tekintve ki tudja fejezni az 

általuk keltett érzelmeket érzéseket. 

Ismerje fel, hogy mikor van szüksége szakmai segítségre, és kihez fordulhat ilyen esetekben 

segítségért. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Érzelmek, verbális és nem verbális kommunikáció, türelem, tolerancia, 

egymásra odafigyelés, elfogadás, őszinteség. 

  

 Tematikai 

egység 

 Szabadon felhasználható órakeret Órakeret  

B: 4 óra 

 Javaslat:  A szabadon felhasználható órakeretben lehetőség van 

- új, a programban nem tárgyalt tartalmi elem beemelésére, 

- a rendelkezésre álló órakeretben projektmunka tervezésére, 

- az órakeretet lehetséges hozzákapcsolni más tartalmi egységhez 

- nagyobb időtartamot átívelő projekt megtervezésre és lebonyolítására.  

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret  

B: 2 óra 



 

 

   A tanulók éves teljesítményét az órakeretben hagyományos 

írásbeli/szóbeli dolgozat/felelet alkalmazásával (is) mérhetjük. A cél 

elsősorban a tanulók éves folyamatos és sokrétű tevékenységének az 

értékelése, a fejlődésük mértékének a megállapítása, ezért célszerű az 

értékelés középpontjába a tanulói portfóliót (az abban elhelyezett 

termékeket) állítani, amelyben azonosíthatóvá válnak azok a tanulói 

tevékenységek (és azok eredményei), amelyek egyúttal a tanulók 

referenciáit is képezhetik (pl. szövegértéséről, a közösségben folytatott 

tevékenységének jellemzőiről, konfliktusokat megoldó képességeiről, a 

tartalmi elemek elsajátításának a mértékéről stb.).  

  

 A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanulók harmonikus beilleszkedése az iskola- és az osztályközösségbe. 

Aktív részvétel az osztályközösséget érintő programokban és 

feladatokban. 

Aktív részvétel a személyes fejlesztésre irányuló köz- és szakismereti 

programokban. 

A különféle típusú közösségek és az egyén kapcsolata fontosságának a 

tudatosodása 

Második évfolyam 

Az Osztályközösség-építő program célja a SZAKKÉPZÉSI HÍD program második 

évfolyamán az, hogy erősítse a további tanulás fontosságát, azt a belátást, hogy az eredményes 

iskolai előrehaladás, a tanulás sikeressége nélkülözhetetlen a szakmatanulás és a szakképzettség 

megszerzése szempontjából. Emellett azok a területek kapnak nagyobb hangsúlyt, amelyek az 

osztályközösségen túlnyúló szakmai-emberi és társadalmi-kulturális kapcsolatok kialakítására, 

ápolására, fenntartására irányulnak. 

Összes óraszám: 35 óra (35 hét) 

Heti óraszám: 1óra/hét 

  

 Tematikai 

egység 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret 

B: 2 óra 

   A tanulók előzetes tudásának a feltárása, korábbi tanulmányaik során 

szerzett tanulással kapcsolatos kompetenciáik azonosítása.  

  

 Tematikai 

egység 

 Felelős állampolgár /Felelősségvállalás Órakeret  

B: 6 óra 

 Előzetes tudás  Az általános iskolából hozott tananyagokból, és az iskolai házirend 

betartása és annak elfogadása. 

  

A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

  

A tanulónak ismerje fel az aktív és felelős állampolgári magatartás 

fontosságát. 

Ismerje meg az alapvető állampolgári jogait és kötelességeit.  

Ismerje meg és fel a normaszegések társadalmi és egyéni kedvezőtlen 

következményeit. 

Legyen elképzelése a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyeiről. 

Legyen tájékozott a helyi civil szervezetek céljaiban.  



 

 

Vállaljon felelősséget a saját tetteiért, és vállalja a következményeket. 

Tartsa be a mindenkori emberi méltósághoz való jogot. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tanuló legyen tisztában az állampolgári kötelezettségeivel és a jogaival.  

Sajátítsa el a társadalmi normákat. 

Rendelkezzen a társadalomban elfogadott normakontrollal.  

Érdekérvényesítő szerepe ne lépje túl a törvények adta határokat.  

Tartsa be a társadalomban előírt viselkedési szabályokat, normákat. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Törvény, szabály, társadalom, normakövetés, normakontroll, civil 

kapcsolatok, felelősségvállalás. 

  

 Tematikai 

egység 

 Agresszió, agresszivitás Órakeret  

B: 5 óra 

 Előzetes tudás   

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A fizikai és verbális agresszió felismerése, törekvés az elkerülésére. 

Agresszorok a közösségekben. A konfliktusok meg- és feloldása. 

Viselkedés-kontroll. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tanuló ismerje az agresszió fogalmát és típusait. 

A tanuló ismerje fel a verbális és a nem verbális agresszió következményeit. 

Ismerje fel az agresszív magatartás kedvezőtlen következményeit. 

Legyen elképzelése és gyakorlata a hétköznapi élet konfliktusok kezelésében, ismerje és 

alkalmazza a konfliktus-eljárásokat, módszereket. 

Tartsa tiszteletben az emberi viselkedés szabályait. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Verbális agresszió, fizikai agresszió, lelki agresszió, együttműködés, 

kompromisszum, önuralom, konfliktus, törvényi szabályozás, önuralom, 

tisztelet.  

  

 Tematikai 

egység 

 Háztartási alapismeretek, balesetvédelem, 

elsősegélynyújtás, KRESZ 

Órakeret  

B: 6 óra 

 Előzetes tudás  Az általános iskolában és gyakorlatban szerzett tapasztalatok azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 Háztartási eszközök és használatuk. 

A háztartási eszközökhöz tartozó dokumentációk (műszaki leírások, 

használati utasítások) értelmezése. 

Segítségkérés - segítségnyújtás. 

Közlekedéskultúra fejlesztése. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tanuló legyen tisztában az elemi szintű háztartási eszközökkel és azok használatával.  

A tanuló ismerje fel a háztartási gépekhez kapott használati utasítások pontos 

értelmezésének fontosságát. 

Legyen elképzelése arról, hogy rendkívüli helyzetekben (vészhelyzetben) mit kell tennie.  

Ismerje a hazai és nemzetközi segélyhívószámokat. 

Ismerje az elsősegélynyújtás célját, az elsősegélynyújtó kötelességeit. 

Ismerje a KRESZ alapszabályait. 



 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Háztartás, háztartási eszközök, segítségnyújtás, KRESZ. 

  

 Tematikai 

egység 

 Természetvédelem/Állatvédelem Órakeret  

B: 5 óra 

 Előzetes tudás  Az általános iskolában és gyakorlatban szerzett tapasztalatok azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A fenntartható fejlődés eszméje és gyakorlata. 

A kedvezőtlen környezeti problémák hatása. 

A környezettudatosság elvi és gyakorlati kérdései. 

A természet- és állatvédelem gyakorlati kérdései. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A tanuló belátja és megérti a fenntartható fejlődés jelentőségét. 

Érdekelje az emberiség tevékenysége, a környezeti problémák, az ökokatasztrófák 

kialakulásához vezető utak. 

Tudatosodjanak a tanulóban a modern világ technológiai ártalmai és következményei.  

Legyen ismerete az emberiség felelőtlenségéről és annak következményeiről a természet 

kihasználásában. 

A tanulóban alakuljon ki a környezettudatosság elve.  

Tisztelje a természetet és az állatvilágot. 

Határozza meg és értékelje helyét és szerepét a helyi természetvédelemben és 

állatvédelemben. 

A tanulónál jelenjen meg a felelősség kérdése a természet és az állatvédelem tekintetében. 

Ismerje azokat a szervezeteket, ahol ezekkel a témákkal kiemelten foglalkoznak. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Fenntartható fejlődés, tudatosság, ökokatasztrófa, természetvédelem, 

felelősség következetesség, önkéntesség, kapcsolati háló.  

  

 Tematikai 

egység 

 Környezet, amelyben élek 

Eligazodás a mindennapokban 

Órakeret  

B: 5 óra 

 Előzetes tudás  Az általános iskolában és gyakorlatban szerzett tapasztalatok azonosítása. 

 A tantárgyhoz 

(műveltség-

területhez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

 A mindennapi élet színterei és azok használata. 

A globalizáció és a lokalizáció összefüggéseinek felismerése.  

Közigazgatás és adminisztráció összefüggései.  

Információgyűjtés és értelmezés a (köz)szolgáltatásokról. Helyi és 

távolsági közlekedés sajátosságai - az igénybevétel módozatai. 

 Ismeretek, fejlesztési követelmények 

 A közvetlen környezet és annak sajátosságainak, a helyi történelmi színhelyek 

megismerése.  

Reális értékítélet kialakítása a lokális helyi adottságokat tekintve. 

Képesség a mindennapi életben előforduló adminisztrációs helyzetek kezelésére.  

Tájékozottság megszerzése a különböző szolgáltatási eljárásról. 

Képesség önálló tájékozódásra a közvetlen és távolabbi környezetben.  

A helyi és távolsági közlekedés rendeltetésszerű használata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Globalizáció, lokalitás, közlekedés, információgyűjtés. 



 

 

  

 Tematikai 

egység 

 Szabadon felhasználható órakeret Órakeret  

B: 4 óra 

 Javaslat  A szabadon felhasználható órakeretben lehetőség van 

- új, a programban nem tárgyalt tartalmi elem beemelésére, a 

rendelkezésre álló órakeretben projektmunka tervezésére, 

- az órakeretet lehetséges hozzákapcsolni más tartalmi egységhez, 

- nagyobb időtartamot átívelő projekt megtervezésre és lebonyolítására.  

  

 Tematikai 

egység/ 

 A tanulók teljesítményének a mérése Órakeret  

B: 2 óra 

   A tanulók éves teljesítményét az órakeretben hagyományos 

írásbeli/szóbeli dolgozat/felelet alkalmazásával (is) mérhetjük. A cél 

elsősorban a tanulók éves folyamatos és sokrétű tevékenységének az 

értékelése, a fejlődésük mértékének a megállapítása, ezért célszerű az 

értékelés középpontjába a tanulói portfóliót (az abban elhelyezett 

termékeket) állítani, amelyben azonosíthatóvá válnak azok a tanulói 

tevékenységek (és azok eredményei), amelyek egyúttal a tanulók 

referenciáit is képezhetik (pl. szövegértéséről, a közösségben folytatott 

tevékenységének jellemzőiről, konfliktusokat megoldó képességeiről,a 

tartalmi elemek elsajátításának a mértékéről stb.).  

  

 A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

 A tanuló rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, illetve 

tudáselemekkel, amelyek a társadalmi-politikai együttéléshez és 

szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek. 

 

  



 

 

Testnevelés és sport 
 

 

A testnevelés és sport műveltségterület szakiskolai kerettanterve társadalmilag elvárt, 

alkalmazható ismereteket, képességeket és készségeket foglal magába. Tartalmazza a Nemzeti 

alaptantervnek a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított felfogását, figyelembe veszi az 

iskolatípus sajátosságait és a munkaerő-piaci kompetenciákat. Megalapozza a tanulók 

műveltségterületi tudását, motivációit, hozzáállását a szakmatanuláshoz szükséges fizikum 

fenntartásához, az egész életen át tartó testmozgáshoz, sportoláshoz, egészséges életvitelhez. 

Cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmasság, a munkabírás 

fejlesztési útjának kialakítása. További cél a saját, előnyben részesített rekreációs terület 

kiválasztása, és az azzal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A 

műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek elleni küzdelem 

lehetőségét, módjait is. 

A diák alapvetően képessé válik a megszerzett kompetenciák birtokában tudása 

továbbfejlesztésére, megteremtve az esélyt arra, hogy élete során az elvárt teljesítményt az 

ahhoz megfelelő mentális és fizikai állapotban érje el. A kerettantervben megjelenő mozgásos 

és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében hangsúlyos a tanuló 

alkalmazkodóképessége a változó körülményekhez. A különböző testgyakorlási formák 

hozzájárulnak az általános értékteremtéshez, a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, 

valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális motivációs tényezőit. 

Az elvárt célállapotban a szakiskolai tanulmányait befejező fiatal képes az iskolai 

testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájának bemutatására, a testi képességekhez, az 

egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek felhasználására, az egyéni és társas 

sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazására. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű 

motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét a legfőbb értékek közé sorolja az általa 

vezérelt gyakorlatok során. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás 

hatékonyságát, és egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb területén bekövetkező fejlesztés, 

hiánypótlás hatásfokát is. A differenciálás alappillérei a különböző tanulói képességek, 

adottságok, a számtalan általános iskolában megszerzett egyenetlen tudás, a heterogén 

motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó más-más egyéni célok. 

A szakiskolai tanulmányok befejeztével előtérbe lép a saját életút iránti 

felelősségvállalás. A tanulók ismerik és értik a mozgás szükségességét, a testi képességek és a 

mozgásműveltség fejlesztésének egyes módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére 

vonatkozó legfontosabb információkat, lehetőségeket. Tudatában vannak annak, hogy 

életvitelüket számos minta alapján, saját döntéseik sorozataként alakítják ki, amely döntések 

hatással vannak testi és lelki egészségükre, a társas életben betöltött szerepeikre. Képesek 

bizonyos értékkonfliktusok felismerésére, felelősségre ébrednek abban, hogy saját sportos, 

egészséges életvitelükkel mutathatnak példát családjuknak, társas környezetüknek, eközben 

tekintettel kell lenniük tárgyi környezetükre, a fenntarthatóság kritériumaira. 

A társas környezetben végbement tanulási folyamatok eredményeképp az önmagukról 

alkotott képet képesek megfelelő önkritikával fogadni. Különbséget tudnak tenni az ideális és 

a reális énkép között, tisztában vannak azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az 

önmagukról alkotott képet, a reális önismeretet. 

A közösen megélt közösségi és minőségi sportélmény, a kulturált szurkolás nyújtotta 

katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság. Az érdeklődés felkeltése 

eredményeképpen megismerik a nemzeti büszkeség érzését, megneveznek és felismernek, 

példaképül választanak magyar sportolókat. 



 

 

A szakiskolában közvetlen célként jelennek meg a munkavállalói szerepekhez 

elengedhetetlen kompetenciák. Az iskolatípus a tudás szükséges tényezőit és összetevőit a 

tartalommal összekapcsolt képességfejlesztés elvének szem előtt tartásával szilárdítja meg. Az 

alapvető, egészséggel, fizikai állapottal és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása is 

gyakorlatorientált. A tanulmányok vége felé már a munkabírás, munkaerő megőrzésére való 

felelős felkészülés történik egyre tudatosabban. 

A tudatosság alapja az érthetőséget, az interakciókat elősegítő, biztosító anyanyelvi 

kommunikáció. A világos beszéd és a segítőkész hozzáállás minden tanulót képessé tesz 

egyszerű interakcióra. Az érthetőség célja, hogy a tanulók képesek legyenek gondolkodni saját 

egészségi állapotukról, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük 

módját. Mindezek mellett kielégítő módon kommunikáljanak ők is, és saját véleményüket 

fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban a társaknak nyújtott segítségadás során. 

Legyenek képesek és nyitottak arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, támogatást 

kérjenek. 

A sikeres társas részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési és játékszabályok, 

valamint az általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és 

állampolgári kompetencia. E kompetencia alapját az képezi, hogy a tanulók legyenek képesek 

megfogalmazni véleményüket a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatni és elfogadni 

mások érvelését. Legyenek képesek a játékban, sportjátékban, egyéb mozgásformák 

feladataiban együttműködni társaikkal, osszák meg a feladatmegoldást segítő információkat. 

A fentieken kívül az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a stressz 

érzését és a frusztrációt, kimutatni az együttérzését. Különbséget kell tennie a személyes, a 

társas és a szakmai információk, szempontok között. 

A hatékony tanulás és munka kompetencia segítségével a szakiskolai tanulmányok 

befejezésekor a tanulók egyénileg és csoportban is meg tudják szervezni a saját edzettségük 

eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és információval való bánásmódot. 

A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási folyamatának és szükségleteinek ismeretét, 

gyakorlottságot abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy saját 

munkáját tárgyilagosan értékelje. Ez eredményezheti az új tudás és készségek, továbbá 

útmutatások keresését és alkalmazását. 

A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint 

egyénileg és csapatban is képesek a személyek dolgozni, a közös feladatok, tevékenységekhez 

kapcsolódó problémák megoldása során az egyes munkafázisokat megtervezik. A 

tapasztalatszerzés által az egyén a kockázatokat képes jobban felmérni és adott esetben vállalni 

is tudja azokat. 

Az ápolt és igényes megjelenés, a rendezett mozgásminőség és mozgáskivitelezés 

segítségével fejlődik az esztétikai tudatosság és kifejezőképesség. 

A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken, 

bajnokságokon, a diáksport-egyesületekben és a versenysport színterein valósul meg. A 

műveltségterületi tehetséggondozás fő feladata a támogató légkör biztosítása az intézményen 

belül, és a kapcsolatban álló partnereken keresztül is. Az egyénre szabott fejlesztési eljárások a 

tanuló szükségleteinek, képességeinek, teljesítményének megfelelően – mind a 

tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás keretében – eredményezhetik más tanulási utak, 

gyakorlási, edzési folyamatok kijelölését. 

 

 



 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Feltehetően hiányos technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati 

tudás. 

Határozott tanári irányítással változó minőségű és aktivitású részvétel 

az előkészítő játékokban, gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságokról kevés tapasztalat, egyenetlen 

motivációs szint a sportjátékokban történő alkalmazásra. 

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a 

gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése változó – 

alkalmanként agresszív, helyreigazítást igénylő – kommunikációs 

formákban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az ismételt játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, 

taktikai és szabályismeret megszilárdítása, bővítése, hiánypótlás. 

A sportjátékok végzéséhez szükséges ismeretek, képességek 

megerősítése. 

Új játékszituációk, játékfeladatok megoldása a szabálykövetés 

állandóan ismételt megerősítése mellett. Agressziómentes test-test 

elleni játék és kommunikáció. 

Igényességre törekvés erősítése a felszereltségben, a testkultúrához 

tartozó higiéniában és a gyakorlási környezet személyi és tárgyi 

rendezettségében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

Kiemelt tartalom: Az 5–8. osztályban tanult, a játékhoz szükséges 

lényeges technikai és taktikai elemek végrehajtása csökkenő 

hibaszázalékkal. A különböző szintű tudás, motiváció 

egységesítése. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok 

Az 5–8. osztályban tanult, labda nélkül végzett mozgások 

gyakorlási hatékonyságának növelése, játékban való egyre 

eredményesebb használata. A technikai jellegű alapmozgások 

variációi változó irányokban, sebességnöveléssel. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés fejlesztése a labdáért való 

harcban. Labdás ügyességfejlesztés nagy ismétlésszámmal. 

A helyben választott sportjátékok technikáinak gyakorlása 

testnevelési játékokban, fogójátékok labdával, labdaszerző és 

labdavédő játékok, egyéb célirányos játékvariációk. A 

mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret 

stb.). 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – tanári irányítással 

Matematika: térbeli 

alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Természetismeret: 

tárgyi és természeti 

környezet.  

 

Kommunikáció  

magyar nyelv és 

irodalom: egyirányú 

és kétirányú 

kommunikáció. A 

kommunikáció 

társadalmi normái, 

kulturált nyelvi 

viselkedés. 



 

 

Egy állandó bemelegítési modell ismételt és tudatos gyakorlása, és 

az önálló bemelegítésre való felkészülés. Egyes bemelegítési 

részfeladatok önálló végzése. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek gyakorlása 

Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból, meghatározott 

helyen és időben is, csellel is. Fektetett dobás egy leütéssel, 

labdavezetésből mindkét oldalon, közeli és közép-távoli dobás 

helyből, félaktív és aktív védővel szemben is. 

Taktikai elemek 

Emberfogás. Labdavezető és labda nélküli játékos védése, a 

feladattartás minőségének javítása. Szabálykövető feladatok 

megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, jelzés 

szabálytalanság elkövetése esetén). 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék, 

teljes létszámú játék, félpályán és egészpályán feladatokkal. 

Ötletjáték támadásban. 

 

Kézilabda 

Technikai elemek végrehajtása növekvő biztonsággal 

Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése. Térnyerésre 

törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus 

mozgástechnikája. 

Labdakezelési gyakorlatok 2-3-as csoportokban, 1-2 kézzel. 

Átadások talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, 

átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések: kilépéssel; 3 lépés után; 

felugrásból; különböző lendületszerzés után; félaktív és aktív 

védővel szemben, bedőléssel. 

Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel, 

különös tekintettel a test-test elleni játék sportszerű gyakorlására 

Kitámadás, halászás, szerelés. Támadás befejezések lerohanásból, 

rendezetlen védelem elleni játékból. Beállós játék. 

Ütközés talajon és levegőben. Ötletjáték. 

 

Labdarúgás 

Technikai elemek gyakorlása a labdás koordináció 

továbbfejlesztésével 

Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások 

különböző mértani alakzatokban, rövid és hosszú labdaátadások 

talajon. 

Labdaátvétel testcsellel. 

Dekázás: helyben, haladással, irányváltoztatással, párokban. 

Cselezés: átadócsel, rúgócsel, rálépéssel. 

Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura. 

Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a 

végrehajtási minőség emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldásai mélységben, 

szélességben, folyamatos helycserékkel. 

A támadások súlypontjának változtatása rövid átadásokkal. 

 



 

 

Ötletjáték. Játék 1 kapura. 

 

Röplabda 

Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó 

pontossággal 

Kosárérintés előre-hátra, alacsony és középmagasra elpattanó 

labdával. Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések 

váltakozó irányba és magasságra. Az alsó egyenes nyitás 

végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és különböző 

nagyságú célterületre, az alapvonal különböző pontjairól. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, 

társtól dobott vagy falra feljátszott labdával. 

Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban. 

 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem 

nélkül, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. 

szempontjából). 

 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 

Hiánypótlás. Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú 

játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal, 

érthető, erős és határozott tanári kontrollal az osztályszintű 

gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály nagy ismétlésszámú 

gyakorlására, a játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a 

szabálytalanság korrekciója érdekében. 

Játék egyszerűsített és igen kis lépésekben bővülő szabályokkal. 

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása, 

önálló játék csak erős tanári megfigyelő kontroll esetén. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, egyszerűsített 

játékvezetésben. Néhány nonverbális jel alkalmazása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok működtetése. 

Taktikai beszélgetések egyszerű magyarázattal kísérve a 

játékszervezés során. 

Az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi kitörések visszafogása. 

A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a 

tevékenység természetes velejárója. 

Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének elfogadása. 

A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és néhány fejlesztési módszer ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, aktív védő, test-test elleni játék, taktika, támadási rend, 

védelmi rend, befutás, eséstompítás, bevetődéses lövés, sportág-

specifikus bemelegítés, taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia.  

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  Órakeret 12 óra 

Előzetes tudás 

Tanári kontrollal és segítségadással balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna-, RG-mozgáselemek gyakorlásában hiányok, 

változóan rendezett és begyakorlott cselekvésbiztonság. 

Az aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások terén vegyes 

tudásszint. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak bizonytalan 

segítségadás. Kezdetleges szabályismeret.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák 

során a reális énkép további alakítása. 

Tartós és koncentrált előkészítés és rávezetés a balesetmentes 

gyakorlásra. 

A gyakorlás során a pontos segítségadás felelősségének megértése, 

lazább tanári kontrollal a segítség adása és elfogadása. 

Differenciáltan önálló részvétel motiválása a gimnasztika, torna, 

esztétikai sportok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további 

javítása. A test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésében, valamint a 

koordinált mozgás és az erőközlés összhangjában a hiányosságok 

feltérképezése, törekvés a felszámolásukra. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai 

élvonaláról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. 

Ellenvonulások járásban és futásban. Ritmus-, tempóváltoztatás, 

rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

4–8 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, kiemelten a mély hát- és 

hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és 

tudatosan pontos működtetésével. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege 

szerint (nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden 

testrész mozgásaira kiterjedően. 

Változatok a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és 

kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, 

medicinlabda – alkalmazásával. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás 

leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a 

gimnasztika eszközeivel. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a 

statikus helyzetek időtartamának növelése. Mászások, 

függeszkedések hiánypótlása, a testalkat szerint differenciált 

követelmény, az 1–8. osztályban elért egyéni szint fejlődését 

követő rendszeres kontrollal. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: önismeret, 

énkép, énkép–

kommunikáció, én és 

a csoport, 

térközszabályozás, 

ritmus. 

 

Természetismeret: az 

emberi test; 

elsősegély. 



 

 

Torna – iskolai sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Az 1–8. 

osztályos (általában nagyon egyenetlen) tudás ismeretében, 

ismétlő variációkban gazdag mozgásanyag tanulása, gyakorlása 

egységesen és differenciáltan a mozgásbiztonság fejlesztésére. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, mérlegek 

kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző 

irányokban és variációkban, kézenátfordulás oldalt, vetődések, 

átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az 

alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és 

harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc kidolgozása). Tarkóbillenés, fejenátfordulás és 

kézállás-variációk differenciált tanítása. 

Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az 

elemkapcsolatokban. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: 

egységesen az alapformában, differenciáltan a társak és/vagy tanár 

közreműködésével, esetenként önálló gyakorlással is. Női szerek 

hiányában lányoknál választható a gyűrű is. 

Osztályközösség-

építés: társas 

viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, 

kooperatív munka. 

Szertorna fiúk számára 

Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, 

hajlított támasz, oldaltámaszok, felkarfüggés, alaplendületek 

támaszban és felkarfüggésben, terpeszpedzés, felugrás 

beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás. 

Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, 

lendület előre 180 fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, 

térdfellendülés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás. 

Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, 

mellső függőmérleg, alaplendület, lendületvétel, homorított 

leugrás. 

 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, 

térdelőtámaszok, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban 

átlendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, fordulatok 

állásban. Lábtartás-cserék, felugrás egy láb átlendítéssel, 

homorított leugrás.  

Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés, 

fekvőfüggés, függésből lendítés, átterpesztés fekvőfüggésbe, 

lendület előre-hátra függésben, fordulat fekvőfüggésben, 

támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, 

felugrás függésbe, leugrás támaszból, alugrás. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

 



 

 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata 

figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak 

továbbfejlesztése, az első ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarulatok, 

bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrások. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy mozgássor megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk 

működtetése növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás néhány 

technikája, felelős külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a 

mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5–6. osztályokban megfogalmazott követelmények 

mozgásanyagának ismétlése, gyakorlása. Az esztétikus, szép és 

nőies mozgások előadásmódját megalapozó kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok átállító és 

mozgástanuló jelleggel, különös tekintettel a testtartásra. A 

ritmusérzék fejlesztése. 

Szabadgyakorlatok 

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformáinak ismétlése, 

és új, összetett formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és 

kilépő állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások, 

nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, 

térdelőmérlegek, fekvések, kéz- és lábtámaszok, ujj- és 

kartartások. 

Fő mozgások alapformáinak ismétlése, és új, összetett formák 

gyakorlása: testsúlyáthelyezések, egyensúlyhelyzetek. 

Legalább egy kéziszer tanulása-tanítása, helyi tantervben 

felcserélhető sorrendben (karikagyakorlatokat lásd 10., 

kötélgyakorlatokat lásd 11. osztály.) 

Labdagyakorlatok gyakorlása 

Fogások végzése, gurítások talajon, labdavezetések változatos 

vonalon a levegőben, átadások, leütések, dobások, elkapások, 

labdatartások (kézzel, lábbal, térddel) egyszerű szabadgyakorlati 

formák felhasználásával. 

Egyéb torna jellegű mozgásformák (választható) 

A torna jellegű kondicionális és koordinációs képességek és 

készségek alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi 

tantervben rögzítetten – szereken, mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, sporttáncok, eszközös táncok 

stb.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Alapvető szakkifejezések és vezényszavak ismerete, alkalmazása a 

segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az 

ezzel kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk 

megfogalmazásának képessége (önreflexió), átélése és tudatos 

felvállalása. 

 



 

 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy 

esztétikájának ismerete. A saját és a társ testi épsége iránti 

felelősségvállalás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, tornaelem, vezényszó, RG-motívum, precizitás, 

elemkombináció, balesetmentes gyakorlás, felelősség a segítségadásban, 

hibajavítás. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok Órakeret 10 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás kar- és 

lábmunkája. A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási 

tapasztalat. 

Távolugrás guggoló és magasugrás átlépő technikája. 

Kislabdahajítás nekifutással, 3 lépéses technikával. 

Lökőmozdulat oldalfelállásból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a 

teljesítmények javulását megalapozó motoros képességekben 

mérhető további fejlődés elérése – a más sportágakban történő 

alkalmazhatóság érdekében is. 

Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett szakági technikákban, az 

adott feladat, versenyszám a mozgásmintára emlékeztető bemutatása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének elfogadása, az állandó 

gyakorlás szükségességének megértése. 

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, 

erősebben, pontosabban. Tartós állóképesség-fejlesztő módszerek 

gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

A rövid, közép- és hosszútávok közötti futótechnika 

megkülönböztetése. Futások 30–60 m-en. A térdelőrajt szabályos 

végrehajtása a rövid sprintszámokban.  

A váltófutás alsó botátadási technikájának és az átadás 

szabályainak gyakorlása. 

A tartós futás technikájának kontrollja, a tartós futás optimális 

egyéni sebességéről tapasztalatszerzés, a távnak megfelelő egyéni 

iram kialakításának próbái. 

 

Ugrások, szökdelések 

Kommunikáció  

magyar nyelv és 

irodalom: ritmus-

gyakorlatok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok; 

egészségvédelem, 

betegségek. 



 

 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok 

továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának 

összehangolása. A guggoló távolugró technika végrehajtása, aktív 

térdlendítéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület 

kijelölése mellett. 

Magasugrás átlépő technikával, ugrások versenyszerű magasságra 

törekvés nélkül. Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses 

köríven történő nekifutással, ugráspróbák az egyéni testalkat 

figyelembevételével. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és 

két kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés 

kézisúlyzókkal, súlyzókkal (helyi felszereltség esetén 

erőgépekkel). 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökőmozdulattal. 

Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban. A lekészítés 

technikájának és a beszökkenés szerepének ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval vagy 

medicinlabdával. 

 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéb testnevelési játékok 

futófeladatokkal, ugrásokkal és szökdelésekkel. 

Célbadobó versenyek. Dobóiskolai versengések. 

 

Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, ugrások, 

dobások végzése előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltóbotátadás szabályainak ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztés egészségtani hatásainak ismerete. 

A nekifutás és elugrás összekötésének és optimális irányának 

ismerete távol- és magasugrásnál. 

Az ötlépéses nekifutás és a kidobás optimális összehangolásának 

ismerete. 

Az ugrások, dobások balesetvédelmi, biztonsági rendjének 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, irambeosztás, 

pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség; 

ötlépéses ritmus, kidobási irány, atlétikai bemelegítés. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Vegyes és hiányos mozgástapasztalat szabadidős 

mozgásrendszerekben. 

Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan sportmozgás 

felismerése. 

A természetben űzhető sportok legfontosabb hatása az egészségre. 

Néhány alternatív sport balesetvédelmi és biztonsági szabályáról 

ismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek szerint választott sportági mozgással 

edzéshatás és élményszerzés elérése. 

A szervezet ellenállásának növelése szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, játékkal, 

tanári kontroll mellett. 

Az élményszerű játékkal és a játéktudás alakításával felkészítés a 

későbbi, önszerveződő rekreációs sporttevékenység űzésére.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy, az 5–8. 

osztályban felsorolt (feladatok és játékok havon és jégen; siklások, 

gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; hálót 

igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok 

különféle labdákkal; falmászás; íjászat, lovaglás, karate, úszás, 

egyéb szabadidős mozgásos, táncos tevékenységek) lehetséges 

sport, vagy/és az évszaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi 

körülményekhez, feltételekhez igazodó egyéb alternatív, 

szabadidős, táncos mozgásforma. Az egyén által előnyben 

részesíthető, élethossziglan űzhető sportok ismereteinek, 

alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés (példák) 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, 

speciális, túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások 

megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél 

sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

 

Lehetséges egyszerű példák a helyi tantervi kidolgozáshoz: 

Frízbi: 

Dobások párokban, csoportokban (5–7 fő), állóhelyben, majd 

mozgásban és helycserékkel. Folyamatos passzolások. Nyitások 

meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a zónába. 

Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

Játék csapatokban, néhány lényeges játékszabállyal. 

Turul: 

Természetismeret: 

időjárási ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 

 

Osztályközösség-

építés: rekreáció, 

szabadidő. 



 

 

Adogatás, adogatás átlósan és egyenesen; a labda megütése alulról 

és felülről, falra, háló felett. Ütögetések és nyitások különböző 

méretű és felületű célba. Egyéni, páros és vegyes páros játszmák 

mérkőzésszerűen. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt 

tartása minden mozgásos tevékenységben. A rekreációs 

tevékenységek jelentőségének megértése. 

A sportban átélt élmények felhasználhatósága az élet más 

területén, a saját és a környezet javára történő fordítása. 

Információk átadása, mások tanítása, a megélt élmények, pl. tábori 

és játéktapasztalatok átadása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, bátorság-vakmerőség, 

közlekedési szabály.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok Órakeret 8 óra 

Előzetes tudás 

Heterogén tapasztalatok a küzdőjátékokról, test-test elleni 

küzdelmekről, az önvédelem néhány elfogadott és kevésbé javasolt 

eljárásairól. 

A grundbirkózás alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikákról elemi ismeretek. 

Ismeretek az agresszióról, néhány tapasztalat fair és sportszerűtlen 

küzdelmekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, fair 

megoldásokban jártasság elérése. A nyers erőből, technika 

mellőzésével indított agresszív megoldások visszaszorítása, 

elkerülése, elutasítása. 

A grundbirkózás, dzsúdó küzdelmekben aktív részvétel. 

A küzdő típusú sportágak, játékok foglalkozásai során az önuralom 

erősítésére és a szabályok elfogadására szoktatás nyugodt, segítőkész 

tanári irányítás mellett. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és 

közel azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. Lányok esetében a 

tematikai egység várt eredményei minimumát szem előtt tartva, a 

grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 10. osztályban csökkenthető. 

Az óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és 

zenés mozgásokra. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 

Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése, 

gyakorlása, továbbfejlesztésük, hiánypótlás. Azon testi és pszichés 

Természetismeret: 

izmok, ízületek, egyéb 

anatómiai ismeretek. 

 

Osztályközösség-

építés: a másik ember 

tiszteletben tartása. 



 

 

képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a 

gyakorlatok pontos, türelmes, átgondolt végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő 

gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, 

egészségi és élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 

 

Önvédelem 

Alapvető önvédelmi technikákat – szabadulások egykezes, 

kétkezes lefogásból, mellső, hátsó egykezes és kétkezes 

átkarolásból, szabadulások fojtásfogásból – elsajátító gyakorlatok 

változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját 

képességek figyelembevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

A 7–8. osztályos kerettantervben felsoroltak (Emelések és 

védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések különböző fogásokkal, 

derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel stb.), 

valamint kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, 

cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok 

megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek és azok elvesztésének tudatos 

kihasználása, mögékerülések. Grundbirkózás szabályai, 

küzdelmek azonos súlyú partnerekkel. 

 

Dzsúdó 

Ismétlés a 7–8. osztályban felsoroltak szerint, fokozódó 

erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel. 

Technikák: alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. 

Félvállas gurulás előre és hátra technikájának elsajátítása talaj 

közeli helyzetből indulva, állásból történő végrehajtásig. 

Átmenet dobástechnikából leszorítás-technikába: nagy külső 

horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást 

követően rézsútos leszorítás. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Erőszak-, agressziómentes küzdelmek jellemzői. 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A felmerülő vitákban a sportszerű magatartás értékként kezelése. 

Néhány tulajdonság felsorolása, amelyek a küzdésben 

szükségesek. 

A sportszerűség megfogalmazásának képessége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, önvédelmi technika, grundbirkózás-technika, 

dzsúdó-technika, önismeret, tisztelet, keleti kultúra, önfegyelem, 

agressziómentes küzdelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció Órakeret 7 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Légző-, testtartásjavító gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatokról 

néhány ismeret. A prevenció és a relaxáció szó értelmének 

körvonalazása. 

A bemelegítés szerepe és helye a foglalkozásokon. 

Baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 

elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrésének tapasztalata (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő aktív 

egészségtani – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozása. 

Az egészséges életvitel egészségmegőrző és fejlesztő 

szokásrendszerének egyszerű eljárásairól ismeretátadás. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések ismert 

vagy vélt tudáskészletének összegzése, ismétlő alapozás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, 

hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). Fizikai felkészülés a 

sérülésmentes sporttevékenységre. 

 

Edzés, terhelés 

A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciójának 

néhány gyakorlata. 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték 

mellett, és a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, 

munkapulzus, felső érték stb.). 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 

fejlesztése, megőrzése érdekében – állandó gyakorlási anyag, 

egyéni gyakorlatok kijelölése a gyengeségek felszámolására. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Köredzés változatos mintákkal, 4–6 feladattal. 

 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel 

mérése – összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Relaxációs gyakorlatok: 

Az általános iskolai technikák használata, ismétlése, különös 

tekintettel az elmélyülésre alkalmas gyakorlási környezet állandó 

biztosítására. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 

szolgáló gyakorlatanyag – állandó gyakorlás a tanár és a társak 

kontrollja, hibajavítása mellett. 

Természetismeret: 

ismeretek az emberi 

test működéséről, 

testsúly, megelőzés. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági 

mozgásformák jelentősége a bemelegítés szempontjából. A 

prevenció, relaxáció és stressz értelmezése. 

 



 

 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló 

gyakorlatok felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése. 

A serdülőkor specifikus feszültségeinek és érzelmi hullámzásainak 

felismerése, és a sport általi oldás elfogadása. 

A saját életmód iránti felelősségvállalás megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prevenció, nyugalmi pulzus, munkapulzus, keringésfokozás, köredzés, 

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, 

stressz, relaxáció, pubertás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Sportjátékok 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb 

játékfeladatok ismerete és aktív gyakorlása. 

A technikák és taktikai megoldások felhasználása a játékban, 

szabályszerű, sportszerű játék rugalmasan erősödő-csökkenő tanári 

kontroll mellett. 

A játékfolyamat, a taktikai megoldások egyszerű szóbeli megjelenítése, 

a fair és a csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Játékhelyzetek és játéktapasztalat által a társas kapcsolatok ápolása, a 

társakat elfogadó, bevonó, pozitív hozzáállás. 

A testi, lelki ápoltság, a személyközi kommunikáció és a tárgyi 

környezet igényességére jellemző paraméterek elfogadása. 

 

Torna jellegű feladatok 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Egyszerű elemkapcsolatok mozgásbiztos előadása, zenére is. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, verbális és 

nonverbális kommunikációs jelek ismerete. 

Fegyelmezett, rendezett, balesetveszélyt tudatosan kerülő gyakorlás. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, 

az egyéni optimum szerint a feladat pontos végrehajtása. Az 

állóképesség fejlesztése a kitartó futás által. 

Saját magához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

Az odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 

tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 

Feladatok megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

 

Önvédelem és küzdősportok 



 

 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé 

betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák 

feletti uralom. Eredményes és korrekt önvédelem és szabadulás a 

fogásból. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés a sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 

A gerinc és az ízületek védelme legfontosabb szempontjainak ismerete. 

Relaxációs gyakorlatok fegyelmezett, elmélyült, mások gyakorlását nem 

zavaró végrehajtása.  

A felmérési paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel 

kapcsolatosan egy önfejlesztő cél megfogalmazása az egészség-

edzettség érdekében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 

  



 

 

Informatika 
 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -

feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a 

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, 

működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és 

célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 

társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 

eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében 

ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az 

eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos 

szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott 

lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 

alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető 

módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 

megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a 

digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, az 

információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív 

részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más 

tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az 

informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, 

a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és 

megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és 

eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika 

tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ 

aktív polgárává –, illetve  a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális 

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek 

tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak 

az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a 

készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület 

feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok közötti 

együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel 

a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja 

elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési 



 

 

feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra 

és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. 

Az informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető 

működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az adattárolást, 

a digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek 

működését.  

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő 

módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a szakközépiskolai 

fejlesztési feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel 

megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok 

kezelésére, különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére 

kerül sor. A számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, 

megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával 

szembeni attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a 

tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül 

kommunikálnak a számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök 

kiválasztása, a szöveg-, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, 

prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák 

megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások 

megismerése, a használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek 

fejlesztése többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást 

és az innovációt. 

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az 

interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök 

hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, 

hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az 

ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak 

megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló 

használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk online 

adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok 

értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A 

túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes 

felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek 

elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs 

formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs 

folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, 

rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A 

csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok 

számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak 

használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó 

elvárásokat, szabályokat. 

A Médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok 

elérését, használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában 



 

 

foglalja az egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, 

objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje 

az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív 

állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes 

szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra 

hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben számtalan 

biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő 

módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára, pl. a 

médiában szereplő események különböző szempontok szerinti értelmezésére, a társakkal történt 

esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák kifejtésére. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok 

betartatásával és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat 

az erkölcsi gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. A biztonságos adattárolás 

megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az illetéktelen adathozzáférés 

megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszközök használatával 

fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely 

fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az 

önálló tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a 

pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra 

nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert 

információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, a 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését, és a hatékony, önálló 

tanulást. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az 

idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A diák a program használatát bemutató 

dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során idegen nyelvű szövegrészeket olvas. A 

feladathoz tartozó problémák programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, 

források találhatók az interneten, emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A 

programok használatát segítő dokumentumok tanulmányozása, illetve a fórumokon való 

levelezés során jelentősen mélyül a tanulók angol nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs 

képességük. 

Az Infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a 

médiatudatosságra nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média 

mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és 

a kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt 

célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó részvevője 

legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból 

legyen képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni 

a valóságot és a virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk 

megismerésében, ezért a média működésének megismerése nélkülözhetetlen az információk 

kritikus értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus gondolkodás 

ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes elemei a manipuláció eszközei is 

lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való 

felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető a káros függőség 

kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló döntéshozatalon alapuló 



 

 

mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, melyekben elkerülhetetlen a 

segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, 

értékeket ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a 

családi életre neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni 

felelősségvállalással jár, amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online 

tevékenységek végzésekor lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális 

kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az 

önismeret, és a szövegértő, -feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás 

eredményességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás 

megvalósításához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi 

és lelki egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált 

gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi 

tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a 

környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is 

hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok 

közötti különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, 

ezért eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi 

évfolyamokon a tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, 

körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és felhasználások körét. 

 

 

9–10. évfolyam 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz 

jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik 

rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. A szakközépiskolai évek során a magabiztos 

készségeken alapuló alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló informatikai eszközök 

lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly. 

Napi életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló 

információk alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az 

alkalmazói ismeretek birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések 

előkészítésében.  

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, 

ennek érdekében ismerkednek meg a tanulók a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges 

fogalmakkal és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számítások a hétköznapi 

élet során is fontos szerepet látnak el. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket 

végezhetünk, az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel 

egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani.  

Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás fejlesztési 

célja, hogy a tanulókat alkalmassá tegye a szakmájuknak megfelelő programok keresésére, 

kiválasztására valamint kezelésére. A tanulóknak alkalmassá kell válnia a szakirányuknak 

megfelelő új számítógépes programok fejlesztési céljainak megfogalmazására, a fejlesztői 

csapattal való együttműködésre. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, 

természettudományi, nyelvi és egyéb problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként 

elsősorban csoportos és projekt munkaformákat alkalmaznak. 



 

 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon 

használják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében 

tetszőleges eszközökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, 

másrészt az egyszerű, véletlen eseményeket tartalmazó folyamatok modellezésére és 

szimulációjára kerül sor.  

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a 

hangsúly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az 

infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásait. 

Bármilyen tantárgyi műveltségi terület esetében önállóan használják az elektronikus 

média lehetőségeit. Hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges eszközöket.  

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók a korosztálynak és a 

szakmai tanulmányaiknak megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal 

találkoznak, felkészülnek a veszélyek elhárítására, megismerik a jogi és etikai vonatkozásokat. 

Kiemelt szerepet kap az információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének 

értékelése. Tapasztalatot szereznek az informatikai eszközök helyes használatának 

elsajátításában, bővítik a kulturális együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos 

ismereteiket és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a 

változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök 

fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és 

ezek összefüggéseit. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak és az igényeiknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokat ismernek meg, felismerik a szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepét, céljait, és törekednek a biztonságos, kritikus használatra. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztása, majd a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók 

kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus 

szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet.  

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe 

vevő alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött 

információt igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. 

Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges 

munkakörnyezet megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számítógépes perifériák megismerése, 

használatbavétele, működésük fizikai alapjai 

A számítógép fő egységeinek megismerése, az 

alaplap, a processzor, a memória főbb jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó 

eszközök használata, működési elve. 

Fizika; kémia: elektromágnesesség, 

optika, félvezetők, folyadékkristályok, 

színek, festékek, analóg és digitális jelek. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet 

kiválasztása 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet 

kiválasztási szempontjainak megismerése. 

Digitalizáló eszközök. 

Az operációs rendszer és a számítógépes 

 



 

 

hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai. 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai 

környezet tudatos alakítása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és 

hardveres biztosítása.  

Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének 

megakadályozása. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak 

megfelelő számítógépes munkakörnyezet 

kialakítása. 

Biológia-egészségtan: az érzékszervek 

védelmét biztosító szabályok, helyes 

szokások; a környezeti állapot és az 

ember egészsége közötti kapcsolat, igény 

az egészséges életkörülményekre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Digitális kamera, adatvédelem.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

22 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 

Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő 

programmal. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Körlevél készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a 

megfelelő formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok 

létrehozása, átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok 

készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat 

megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása 

Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése. 

Élőfej, élőláb. 

Stílusok alkalmazása. 

Tartalomjegyzék készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása. 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: 

projektmunka elkészítése; kísérlet 

vagy vizsgálat jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

 

Vizuális kultúra: gyűjtött információ- 

és képanyagból írásos összefoglaló 

készítése. Médiahasználat. 

Körlevél 

A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának 

megismerése. 

Dokumentum készítése körlevél funkció 

felhasználásával. 

Egyéb iskolai dokumentum készítése 

kiadványszerkesztő programmal. 

 

Különböző formátumú produktumok készítése, a 

megfelelő formátum célszerű kiválasztása 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegalkotás. 



 

 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, 

fénykép, film, animáció stb.) elhelyezése közös 

multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: 

vizsgálatok eredményének 

prezentálása; projektmunka 

bemutatása. 

Hangszerkesztés 

Digitális hangformátumok megismerése.  

A formátumok átalakítása. 

Hangszerkesztő program használata.  

Ének-zene: saját munkák, gyűjtések 

felhasználása az elektronikus 

hangalakítás során. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív 

anyagok, bemutatók készítése 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói 

eszközök kiválasztása és komplex használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

Vizuális kultúra: mozgóképi 

szövegkörnyezetben megfigyelt 

emberi kommunikáció értelmezése. 

Szövegkörnyezetben megfigyelt 

egyszerűbb (teret és időt formáló) 

képkapcsolatok, kép- és 

hangkapcsolatok értelmezése.  

Átélt, elképzelt vagy hallott 

egyszerűbb események mozgóképi 

megjelenítésének megtervezése, 

esetleg kivitelezése az életkornak 

megfelelő szinten (például story-

board, animáció, interjú).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, 

törzsdokumentum, multimédia, videó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
22 óra 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt 

adatokból célszerű diagramok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

A hétköznapi életben előforduló problémák 

megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. 

Matematika: kamatos kamat számítása, 

befektetésekkel, hitelekkel kapcsolatos 

számítások. 

Statisztikai számítások 

Statisztikai függvények használata 

táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése.  

Matematika: számok, műveletek, egyéb 

matematikai szimbólumok (pl. képek, 

szakaszos ábrák, diagramok, 

táblázatok, műveletek, nyitott 

mondatok) alapján az általuk leírt 

valóságos helyzetek, történések, 

összefüggések elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan; kémia; fizika: a 

természeti és technikai rendszerek 

állapotának leírására szolgáló 



 

 

szempontok és módszerek használata. 

Adatkezelés táblázatkezelővel 

Adatok rendezése, szűrés.  

Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő 

adatokra.  

Matematika; földrajz; fizika; kémia: 

táblázatok adatainak rendezése.  

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Fizika; földrajz; matematika: a térbeli 

tájékozódást szolgáló eszközök és 

módszerek alapjai és felhasználásuk. A 

GPS idő-, távolság- és 

sebességadatainak értelmezése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis 

kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Algoritmusok alkalmazása a 

feladatmegoldásokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Infokommunikáció 

Órakeret 

6 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 
Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ 

megkülönböztetése, az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a 

találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia; biológia; fizika: 

természettudományos projektek 

kidolgozása, pályázati anyagok 

készítése. 

A számítógéppel segített tanulás 

módszereinek alkalmazása a mérés, 

információkeresés, bemutatók és a 

kommunikáció segítésére.  

A problémamegoldásra irányuló, 

hatékony információkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a 

manipuláció megismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség 

szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: egy esemény 

információinak begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, ezek 

összehasonlítása, elemzése, az 

igazságtartalom keresése, a 

manipulált információ felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai  



 

 

Az elkészült dokumentumok publikálása 

hagyományos és elektronikus, internetes 

eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és 

videoanyagok, weblapok publikálása az interneten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
6 óra 

Előzetes tudás 

Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern 

infokommunikációs eszközök hatékony használata. A kommunikáció 

elméletének ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy 

több résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok 

megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  

Csoportmunka az interneten.  

Idegen nyelvek: 

kommunikáció külföldi 

partnerekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák 

összehasonlítása az elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák 

azonosítása, a függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs program. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Médiainformatika 8 óra 

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési 

folyamatban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, 

elektronikus könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális útvonalválasztás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 



 

 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott 

eljárások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az 

információhitelesség megőrzési technikáival való 

megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

részvétel a társadalmi 

felelősségvállalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs 

publikálási szabályok megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak 

megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok 

megismerése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

célnak megfelelő információforrások, 

eszközök, módszerek kiválasztása.  

 

Magyar nyelv és irodalom: a források 

megjelölése, az idézés formai és etikai 

szabályai, jegyzetek készítése, 

netikett. A forráskritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, 

környezetre, kultúrára, személyiségre, egészségre 

gyakorolt hatásának megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, 

kulturális hatásainak felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának 

következményei a személyiségre és az egészségre 

vonatkozóan. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

fenntarthatóság értékének és 

érdekének elfogadása, tudatos és 

cselekvő részvétel az emberi 

környezet állapotának megőrzésében, 

javításában. 

 

Fizika; biológia-egészségtan; kémia: 

a számítógéppel segített tanulás 

módszereinek alkalmazása a mérés, 

információkeresés, bemutatók és a 

kommunikáció segítésére.  

Információs- és kommunikációs 

rendszerek felépítése, jelentőségük. 

 

Magyar nyelv és irodalom: az 

információs-kommunikációs 

társadalom műfajainak megfelelő 

olvasási szokások gyakorlása, az 

ezekhez kapcsolódó tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, kiküszöbölése. 

 



 

 

Matematika: matematikai modellek 

(pl. nyitott mondatok, gráfok, 

sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás, számítógépes 

programok, statisztikai elemzések), 

alkalmazásuk módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhetőség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, 

plágium, közkincs, szabad felhasználás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az e-szolgáltatások szerepe és használata 4 óra 

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a 

szolgáltatások kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a 

médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, 

biztonsági vonatkozásainak feltérképezése 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi 

életben betöltött szerepének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, 

kritikus használata, értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és 

veszélyeinek felismerése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

mindennapi tevékenységekben és a 

fogyasztói szokásokban megnyilvánuló 

egészség- és környezettudatosság. 

Összetett technológiai, társadalmi és 

ökológiai rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák 

felismerése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek 

megfigyelése és azonosítása. Tudatos vásárlókép 

kialakítása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

környezetre és az emberi egészségre 

gyakorolt hatások. Tudatos vásárlás, 

fogyasztói szokások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a 

manipulációs szándék, a hibás 

következtetések és a megalapozatlan 

ítéletek felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat 

áttölteni kameráról a számítógép adathordozójára; 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

ismerje az ergonómia alapjait. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, 

egyszerű számításokat elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 



 

 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból 

lekérdezéssel információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, 

használható formába rendezni. 

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 infokommunikáció 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; 

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 azokat értékelni, tudatosan 

fejleszteni. 

  



 

 

CIGÁNY NÉPISMERET 
A hazai cigány nemzetiség számára a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének 

alapvető feltétele. Megnőtt a nemzetiségi nevelést és oktatást végző intézmények szerepe a 

kultúra közvetítésében, az identitás tudatosításában. A nevelés és oktatás feladatai éppen ezért 

nem korlátozódhatnak csak az ismeretek átadására és a készségek fejlesztésére. Gyakorlati és 

sokrétűen felhasználható tudásra és a képességek fejlesztésére kell törekedni, amelyek egyben 

feltételei az értékeken alapuló cselekvésnek. Az önmeghatározás, az ítélőképesség, a tudomány 

és művészet iránti nyitottság és a mindenkori személyes adottságok és lehetőségek határain 

belüli teljesítmény elérése a cél. Ez a feltételrendszer nyit utat a felelősségteljes élet felé. Az 

élethosszig tartó tanulás jegyében a magyarországi nemzetiségek legfontosabb oktatáspolitikai 

célja egy olyan nevelési és oktatási kínálat fenntartása és fejlesztése, amely mindenki számára 

elérhető és átjárható. A szokások ápolása, a történelem és a jelen ismerete – mindezek az 

identitás nélkülözhetetlen részét képezik. Modern világunkban az emberi kapcsolatokon 

keresztül történő tanulás éppoly fontos, mint a tudás és az információ megszerzése, valamint 

cselekvési stratégiák kifejlesztése. A tantárgy sajátosságából - miszerint a család érték- és 

hagyományközvetítő szerepét és azok tiszteletét egyre inkább át kell vállalnia - adódnak a célok 

és feladatok is. A cigány nemzetiségi nevelést, oktatást vállaló iskolák tanulói először 

élményszerű helyzetekben találkoznak a legfontosabb hagyományokkal, az életmódbeli 

szokásokkal és a nemzetiség kultúrájával. Ezekre az élményekre építve cselekvés- és 

projektorientált oktatási formákban a fokozatosság elve alapján szereznek ismereteket a 

nemzetiség történeleméről, néprajzáról, nyelvéről, irodalmáról és a médiáról. A tanulók 

tájékozottak abban, hogy a hagyományőrzés családon kívüli színterei különböző intézmények 

és szervezetek. A népismeret tantárgy tanulása a tanulók számára lehetővé teszi, hogy 

toleránsak és nyitottak legyenek a mássággal szemben, amely alkalmassá teszi őket más 

nemzetiségek és népek elfogadására. A heti egy tanítási óra tizenkét évfolyamon keresztül 

intenzív és alapos ismeretszerzést és képességfejlesztést tesz lehetővé. A kerettanterv a 

népismeretet önálló tantárgyként tervezte.  

A népismeret tantárgy feladata - identitás- és értékközvetítés - hatással van a módszerek 

megválasztására. A nyitott oktatási formákban történő tanítás olyan ismeretszerzést biztosít, 

amely az élménytől a cselekvésen és megértésen át a tapasztalathoz vezet. Így fokozatosan 

kialakulnak a tanulókban azok a kompetenciák, amelyek alkalmassá teszik őket önálló 

projektek lebonyolítására. 

 

SZH/1. évfolyam 

Az egyéni érdeklődés döntő fontosságú. Törekedni kell a tanulók között lévő különbségek 

lépésről lépésre történő kiegyenlítésére.  

A tantárgy bő teret kínál kérdések megfogalmazására és megválaszolására, 

kommunikációs helyzetek egyszerű nyelvi eszközökkel történő megoldására, a tér-idő 

fogalmának mélyítésére. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szociális kapcsolatok Órakeret 

13 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Énkép alakítása, szülőszerepek, családi összetartozás tudatának 

mélyítése, rokonsági ágak árnyaltabb megismertetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Személyes beszélgetések: énkép, 

szülők, család, rokonok - cigány 

Cigány nyelv és irodalom: a témához kapcsolódó 

nyelvi kifejező eszközök. 
 



 

 

megnevezések használata. Családrajz 

készítése. 

Távolabbi rokoni kapcsolatok 

megkülönböztetése. 

A család és a rokonság életének fontos 

eseményei (mindennapok és 

ünnepnapok). Magatartásformák. 

Matematika: számfogalom érlelése. 
 

Környezetismeret: életünk hétköznapjai és 

ünnepnapjai. 
 

Vizuális kultúra: emberalakok és mozgások 

ábrázolása. 
 

Dráma és tánc: szituációs játékok, élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása. 

Kulcsfogalmak Anya, apa, testvér, nagyszülő, család, rokon. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természeti és társadalmi környezet 

Órakeret 

13 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen környezet élő és élettelen dolgainak (növények, állatok, 

tárgyak) megláttatása. 

Ismeretek/Fejlesztési 

követelmények 
Kapcsolódási pontok 

Jellemző tárgyak, épületek, képek 

megfigyelése. 

A településre jellemző 

helymeghatározások (templom, 

iskola, temető). Tájékozódás 

gyakorlása. 

A cigány családi ház, az utca 

jellegzetessége.  

A természet szeretete. Épített 

környezet: régen és ma. 

Cigány nyelv és irodalom: a témához kapcsolódó 

nyelvi kifejezőeszközök használata. 
 

Magyar nyelv és irodalom: egyéni élmények 

megfogalmazása. 
 

Környezetismeret: élő és élettelen dolgok, a víz, a 

tűz szerepe. 
 

Vizuális kultúra: táj- és tárgyábrázolás. 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: anyagismeret, 

eszközhasználat. 

Kulcsfogalmak Ház, épület, utca, falu, város, élő és élettelen környezet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Múlt és jelen 

Órakeret 

12 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az idő múlására, valamint a helymeghatározásra vonatkozó 

kifejezések helyes használatának gyakorlása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A cigány meséken, eredetmondákon 

keresztül - az életkori sajátosságoknak 

megfelelően – betekintés az elődök 

életébe. A cigány mesemondás mássága. 

Emblematikus jelképek: zászló, himnusz. 

Magyar nyelv és irodalom: a cigány 

gyermekirodalom remekeiből, bábjáték. 
 

Vizuális kultúra: illusztráció készítése, 

rajzfilm megtekintése. 
 

Ének-zene: zenehallgatás, daltanulás. 

Kulcsfogalmak Vándorlás, ló, szekér, zászló, himnusz. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kulturális élet 

Órakeret 

22 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A múlt értékeinek tiszteletére, a szokások, hagyományok ápolására 

nevelés kezdete. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés szokásokkal (az év jeles 

napjai, az emberi élet fordulói), 

hagyományokkal: mondókák, 

gyermekversek, mesék hallatán.  

Hangutánzó játékok, hangadó és 

hangszerpótló eszközök 

megszólaltatása. Cigány dalok. 

Ünnepekhez kapcsolódó köszöntők, 

ajándékok, vendégvárás. Cigány ételek 

megismerése. 

A cigány tánc alapelemeinek 

kipróbálása. 

Cigány nyelv és irodalom: a cigány 

gyermekirodalom gyöngyszemeiből. 
 

Magyar nyelv és irodalom: drámajátékok. 
 

Ének-zene: hangok, ritmusok, daltanulás, 

zenekezdeményezési, muzsikálási tapasztalatok, 

hangszerek, zenehallgatás. 
 

Technika, életvitel és gyakorlat: háztartási 

ismeretek. 
 

Testnevelés és sport: ütemek, mozgásfajták, 

tánclépések. 

Kulcsfogalmak Találós kérdés, mondóka, kiszámoló, nyelvtörő, vers, mese, dal, 

hangszer, zene, tánc. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Cigány nyelvek 

Órakeret 

5 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A cigánysághoz való tartozás, kötődés vállalása. A közösség 

nyelvének megkedveltetése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nyelvhasználat otthon (családban, 

rokonságban) és az iskolában (tanár, tanulók).  

Néhány gyermekirodalmi mű megtanulása 

magyar és cigány (beás és/vagy romani) 

nyelven. Köszönési formák, számolás 1-10-ig. 

Cigány nyelv és irodalom: az életkori 

sajátosságoknak megfelelő, kiejtés 

szerinti egyszerű nyelvhasználat. 
 

Magyar nyelv és irodalom: válogatás a 

cigány gyermekirodalom műfajaiból. 
 

Ének-zene: daltanulás, zenehallgatás. 

Kulcsfogalmak 
Cigányok beszéde, hallás és utánmondás, figyelem, pontosság, 

gyakorlás. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A cigány gyermekirodalom és ének-zene valamelyik műfajában a tanulók 

adjanak elő egy-egy szabadon választott művet, vagy mondják el tartalmát. 

Tudják megkülönböztetni a múlt és a jelen történéseit, eseményeit. 

Ismerjék családjukat, rokoni kapcsolataikat, tudjanak róla folyamatosan 

beszélni. Legyenek pozitív élményeik a cigány népcsoporttal, emberekkel, 

társakkal kapcsolatban. 

 

 



 

 

SZH/2. évfolyam 

Ebben az időszakban azok a tanulási és tanítási folyamatok erősödnek, amelyek az iskolai 

teljesítményhez kötődnek. A tanulók személyes motiváltságára különös hangsúlyt kell fektetni.  

A tantárgy lehetővé teszi a szóbeli kifejezőkészség nagymértékű fejlesztését 

élménybeszámolók, tapasztalatok megosztásának biztosításával. Mélyíti a tanulók kritikai 

gondolkodását, mindennapi felelősségvállalását. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szociális kapcsolatok 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Szerepek és személyek közötti kapcsolatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló önismeretének fejlesztése. Hasonlóságok és különbségek 

megláttatása, elfogadás, tolerancia gyakorlásának támogatása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A cigány család szerkezete, hierarchiája. 

Azonos családba (silyéd, chalado), nemzetségbe 

(vigă, nyamipe) tartozás elvei, szempontjai. 

Családi normák, szabályok. Generációk 

együttélése. Ragadványnevek. A rokoni 

kapcsolatok részletesebb kibontása, 

rendszerezése. Emberi viszonyok szélesebb 

spektruma. Egyéni és közösségi hasonlóságok, 

különbségek. Cigányközösségek bemutatása.  

Magyar nyelv és irodalom: Mindennapi 

élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. A 

nevek eredete, használata, helyesírása. 

 

Matematika: becslések, fejszámolások, 

alapműveletek gyakorlása. 

 

Dráma és tánc: szituációs játékok. 

Kulcsfogalmak Féltestvér, unokatestvér, közösség, barátság, szabály. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természeti és társadalmi környezet 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás A lakóház körüli élő és élettelen környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Helymeghatározásra vonatkozó kifejezések gyűjtésének és 

használatának segítése. Helyi tájékozódás gyakoroltatása. Az élet 

tiszteletére nevelés. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szűkebb és tágabb környezet. A ház 

berendezési tárgyai. Különböző házak, utcák, 

terek. Adott település szerkezete. Az itt élő 

nemzetiségek. 

Viszonyítások (tér-idő) gyakorlása. 

Cigánytelepek-cigányközösségek bemutatása 

egyéni élmények, képek alapján. Gazdasági 

élet nyomai. Kötődés a természethez. Ehető és 

mérges gombák. Keresetkiegészítő 

tevékenységek. Gyógynövények (kamilla, 

gyermekláncfű, hársfa, csalán) és gyógyító 

hatásuk. Növénygyűjtés, bajelhárítás, orvoslás. 

Állatok a lakókörnyezetben, haszonállatok. 

Magyar nyelv és irodalom: tér-idő helyes 

fogalomhasználata (előtt, mögött, mellett, 

előbb, utóbb). 

 

Környezetismeret: élőhelyek, állatok és 

növények felismerése, csoportosítása, 

rendszerezése. Könyvtárhasználattal 

természetismereti kiadványok felfedezése 

(könyvek, magazinok). 

 

Vizuális kultúra: táj- és tárgyábrázolás. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egyszerű 

alaprajzok, makettek készítése. 



 

 

Kulcsfogalmak Település, telep, cigánysor, gazdasági élet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Múlt és jelen 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Történelmi mesék felidézése, jelképek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az idő tagolására szolgáló kifejezések helyes használatának 

megtanítása. A múlt nagyjainak tiszteletére nevelés. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A legfontosabb állami jelképek 

értelmezése. A cigány himnusz (Zöld 

az erdő) megtanulása. 

Híres cigányok régen és ma (irodalom, 

képzőművészet, zene). Nép- és 

műköltészeti alkotásokban pozitív és a 

negatív hősök tulajdonságainak 

elemzése. Cigánydalok, cigányzenék, 

cigánytáncok. Modern irányzatok. 

Példaképek. 

Cigány nyelv és irodalom: a témához kapcsolódó 

nyelvi kifejező eszközök használata. 
 

Magyar nyelv és irodalom: életutak és alkotások. 
 

Vizuális kultúra: művészi alkotások másolása. 
 

Ének-zene: ritmusgyakorlatok, ismerkedés a 

hangszerekkel, hangszerpótló eszközök (kanna, 

kanál, szájbőgőzés), zenehallgatás. 
 

Testnevelés és sport: mozgáskoordináció, 

tánclépések tanulása. 

Kulcsfogalmak Jelkép, irodalom, képzőművészet, népzene, műzene, hangszerpótlás, 

példakép. 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 
Kulturális élet Órakeret 22 óra 

Előzetes tudás 
Cigány gyermekirodalom és ének-zene tárgykörben rövid művek 

ismerete. 

A tematikai egység 

 nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció során szerzett ismeretbővítés, az információ 

cseréjének, sokféleségének tudatosítása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az év jeles napjaihoz, az emberi élet fordulóihoz 

kötött szokások (születés, keresztelés, háztűznéző, 

leánykérés, esküvő, menyasszonytánc, halál, 

virrasztás, temetkezés). Szolgáltatott 

(betlehemezés, karácsonyi kántálás) és alkalmazott 

(búcsús és halottas énekek) hagyományok. A 

cigány kultúrkör színeinek és motívumainak 

felfedezése.  

A cigány tánc ritmuskísérete. Üdvözlési formák, 

alkalmakhoz kapcsolódó köszöntések, 

jókívánságok. Babonák és hiedelmek 

(betegségdémonok, végzet, jóslás, 

szerencseszimbólumok). Istenhit. 

Cigány nyelv és irodalom: a témához 

kapcsolódó nyelvi kifejező eszközök 

használata. 
 

Környezetismeret: életmód és 

foglalkozás közötti összefüggés 

keresése, tárgykultúra.  
 

Vizuális kultúra: Képfelismerések és 

megjelenítések. 
 

Testnevelés és sport: tánctípusok, 

csettintés, csapásolás gyakorlása. 

 



 

 

Hagyományos mesterségek bemutatása és 

kipróbálása (vályogvetés, kosárfonás, fa- és 

fémmegmunkálás, muzsikálás, lókereskedelem). 

Kultúraőrző fotók, tárgyak gyűjtése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

mesterségek felelevenítése, használati 

tárgyak készítése. 

Kulcsfogalmak Szokás, hagyomány, viselet, motívum, ritmus, mesterség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Cigány nyelvek 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás A másság megtapasztalása kommunikációs szinten. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott településen beszélt cigány nyelv megszerettetése, 

népszerűsítése, átörökítése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A cigány hangok helyes kiejtése. Írott szöveg 

olvasása.  

A két cigány nyelv megismerése. Szótárhasználat. 

Nyelvjárások és mesterségek kapcsolata. 

Memoriterek.  

Cigány nyelv és irodalom: a 

témához kapcsolódó nyelvi kifejező 

eszközök használata, nyomtatott 

szövegek kutatása, 

tanulmányozása. 

 

  

Kulcsfogalmak Írott és hallott szöveg, memoriter, szótár, nyelvjárás. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A cigány irodalom minden műfajában legyenek képesek a tanulók 

előadni egy-egy szabadon választott művet. Ismerjék a lakóhelyükön élő 

nemzetiségeket, a cigány népcsoportot, annak hagyományos 

mesterségeit, szokásait, nyelvjárását. Képesek legyenek saját 

népcsoportjukról, rokonságukról, családjukról, nemzetiségi élményeikről 

szóban beszámolni. Adjanak elő cigány táncmotívumot és/vagy cigány 

dalt. A múlt és a kultúra megismerésével a tanulókban formálódjon az 

azonosságtudat. 



 

 

RUSZIN NÉPISMERET 
 

A ruszin népismeret tantárgy oktatásának alapvető célja az egyén és a közösség 

identitástudatának, származástudatának formálása, kialakítása. Fő feladata a magyarországi 

ruszinok történelmi múltjának megismertetése, szellemi és tárgyi kultúrájának, hitvilágának, 

szokás- és hagyományrendszerének, nyelvének átörökítése, megőrzése. 

A múlt és a hagyományos kultúra értékeinek megismerésével hozzásegíthetjük a 

tanulókat a nemzetiségükkel való azonosuláshoz, származásuk tudatosításához olyan 

nemzetiség tekintetében, melynek nincs és nem is volt anyaországa. 

A tantárgy ismeretanyaga a ruszin nép összetett történelmére, vándorlások és 

letelepedések történéseire, különböző társadalmakba való beépülések követésére, 

kultúrtörténetre épít. A tantárgy tudásanyaga révén fontos célnak tekinti a ruszin nép 

magyarországi, (később) európai és tengerentúli csoportjainak felkutatását, alaposabb 

megismerését. A tanulóknak meg kell ismerniük származásukat, a nemzetiségi csoport, illetve 

közvetlen családjuk történetét, hagyományait, értékrendjét. A szűkebb környezet 

megismertetése, megszerettetése egyben a hazaszeretethez vezető út, mely a ruszinok esetében 

az egykor „választott” haza szeretetét jelenti. 

A tudásanyag fő értéke a nemzetiség megbecsülése, tisztelete, szeretete, a „megtalált 

lakóhely” egyedi értékeinek megismerése, megvédése és gazdagítása. A tantárgy, a tematikai 

egységekhez rendelt kulcskompetenciák megjelenítésével, az ismeretszerzésen túl hozzájárul a 

személyiségfejlesztéshez. Toleranciára, empátiára, szolidaritásra, a múlt és az ősök tiszteletére 

nevel, más kultúrák, nyelvek vallások iránti nyitottságra, elfogadásra ösztönöz (az adott 

korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével). Tiszteletet ébreszt a hazai és 

hazánkon kívül élő ruszinok, valamint a hazánkban élő magyarság és más nemzetiségek iránt. 

A rohamosan növekvő asszimiláció következtében megnőtt a nemzetiségi intézmények 

szerepe a nyelv, a kultúra és az identitás továbbadásában. A nevelés és oktatás feladatai nem 

merülhetnek ki csupán az ismeretek átadásában, sokrétűen felhasználható tudásra és 

képességekre van szükség, mint például az önmeghatározás, az ítélőképesség, a tudomány és a 

művészetek iránti nyitottság és a teljesítmény elérése a lehetőségek határain belül. 

A nemzetiségek legfontosabb oktatáspolitikai célja egy olyan oktatási és nevelési 

kínálat fenntartása, amely mindenki számára elérhető és átjárható. A nyelv magas szintű 

birtoklása, a helyi nyelvjárások és szokások ápolása, a történelem és a jelen ismerete – 

mindezek az identitástudat nélkülözhetetlen részét képezik. 

Jelen világunkban az emberi kapcsolatokon keresztül történő tanulás éppoly fontos, 

mint a tudás és információ megszerzése, valamint a cselekvési stratégiák kifejlesztése. 

Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy az asszimiláció következtében az oktatási 

intézmények nem építhetnek a tanulók otthonról hozott tudására. Az oktatás 

eredményességének érdekében ennek a megváltozott helyzetnek tükröződnie kell a fejlesztendő 

kompetenciák és a közműveltségi tartalmak meghatározásában. 

 

10%-os szabad órakeret felhasználása 

SZH/1. évfolyam heti: 1, évi: 36 óra 10%-os keret: évi 4 óra 

Negyedévente 1 óra, fogalmazásírásra a pedagógus által, a negyedévben vett témakörhöz 

kapcsolódóan megadott 3 témából történő szabadon választással a tanulók részéről 

A pedagógus érdemjeggyel értékeli a tanulók munkáját. 

Első osztályban a fogalmazás helyettesíthető rajzolással, vagy más művészeti technikával 

készített kép, montázs stb.-vel. 

 

SZH/1. évfolyam 

 



 

 

Az 1–2. évfolyamon a tanuló megismeri szűkebb családját, környezete ruszin kötődését, 

népzenei kultúráját, szokásait, nyelvhasználatát. Megismeri a településen élő ruszinság 

szokásait, hagyományait, részt vesz azok átörökítésében. Részt vesz népdalok, népmesék, 

népköltészeti alkotások bemutatásában helyi szinten és a településen túl. 

Az életkori sajátosságaiból adódóan a népismeret tantárgy tanítása időigényesebb 

tevékenységek és tanulási formák szervezését feltételezi egyéni érdeklődésre alapozva, és az 

egyéni különbségek figyelembe vételével. A tanulók játékos formában sajátítják el az 

állampolgári teendőket, valamint a demokratikus viselkedés szabályainak alapjait. A tantárgy a 

bevezető szakaszban fontos szerepet tölt be az önismeret, a társas kultúra és a családi életre 

nevelés területén. 

A tantárgy hozzásegíti a tanulót, hogy rendelkezzék kooperatív készséggel, megtanulja, 

majd alkalmazza az illemszabályokat. A fenntarthatóság és a környezettudatosság napi szintű 

igényévé válik. Szükségét érzi, hogy a nemzetiség nyelvén fejezze ki magát, miközben 

esztétikai-művészeti tudatossága is erősödik. 

A tanuló megfelelő szinten megismeri lakóhelye (települése) és a tőle távolabb élő 

ruszinok népi hagyományait, a többségi ruszinok görög katolikus hitvilágának főbb ünnepeit, 

azok nemzetiségi jellegét, a nagy ünnepkörök egy-egy hagyományát és az éves ünnepkör 

legfontosabb állomásait. Mindezeket képes évszakok szerint, időrendi sorrendben elhelyezni. 

A tanuló elsajátítja az együttélés legfontosabb szabályait, együttélési normákat a családban, az 

iskolában és a társadalmi életben. Megismerkedik a manuális és a művészeti alkotótevékenység 

több formájával. 

Kialakul belső igénye, hogy megőrizze környezete és elődei ruszin nemzetiségi életéhez 

kapcsolódó értékeit, hogy ruszin nyelven fejezze ki gondolatait, véleményét. 

Befogadói attitűdje a ruszin népköltészeti alkotások elsajátításában kiteljesedik. A 

tanulónak fejlődik emocionális érzékenysége. Képes versek, dalok, mesék elmondására, 

fejlődik ritmusérzéke, mozgáskultúrája. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Családunk története, tágabb 

családi kör 
Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A családi élettel kapcsolatos ismeretek, képességek fejlesztése, a 

másokért való felelősségvállalás érzésének kialakítása, fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Családtagok, családi szerepek, rokonok, kapcsolatok. 

Családi ünnepek, szokások, az emberi élet 

legfontosabb eseményei: születés, keresztelő, 

házasság. 

A múltbeli események elbeszélése idős emberektől 

hallott történetek vagy képek alapján. 

Információk gyűjtése a ruszin nép történetéről. 

Ruszin jelképek megismerése: címer, himnusz, zászló. 

Vizuális kultúra: fotók, videók, 

rajzok a családról. 

 

Ruszin nyelv és irodalom: altatók, 

dalok, versek, szókincs bővítése. 

 

Ének-zene: dalok a családdal 

kapcsolatban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagybácsi, nagynéni, unokatestvér, rokon, keresztszülő, születés, 

házasság, elmúlás. 

 

Tematikai egység/  

Fejlesztési cél 
Az én városom, falum, lakóhelyem Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

A tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos ismeretek átadása, a 

térbeli tájékozódás fejlesztése. Késztetés a környezet megóvására, 



 

 

fejlesztési céljai értékeinek megbecsülésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A tanuló lakóhelye környékének sajátos nemzetiségi 

hagyományainak felkutatása. 

Az adott település elhelyezkedése. 

A település nevezetességei, a ruszinsággal kapcsolatos helyszínek és 

alkotások megismerése: tájház, fatemplomok, falumúzeum, tornácos 

házak. 

Építkezés megismerése, az építkezés anyaga, jellege, fotók, régi 

házak megfigyelése, tájház bemutatása. 

Konyhakerti növények, háziállatok megismerése (állatutánzó, 

nyelvtörő mondókák). 

A kerti munkaeszközök felismerése. 

Ismeretek gyűjtése a lakóhely történetéről, idősebbek 

elmondásaiból, olvasmányokból. 

Vizuális kultúra: 

rajzok, fényképek 

lakóházakról (régen és 

ma). 

 

Ruszin nyelv és 

irodalom: helyes 

artikuláció és kiejtés, 

szókincsfejlesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vallás, falu, város, fatemplom, falumúzeum, utca, lakóház, állat, növény, 

évszak, természet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruszin népszokások, hagyományok 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ünnepekhez és évszakokhoz kötődő szokások gyűjtésére való 

felkészítés, késztetés. A magyarországi ruszin kultúrával való 

ismerkedés segítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés ruszin szokásokkal: „fonóba járás,” húsvéti-karácsonyi 

szokások, Luca-nap, András-nap, „vesszőzés”, lakodalom, 

disznóölés, Márton napja. 

Szokások gyűjtése, mesélése, játékos előadása magyar nyelven. 

Kántálás, egyházi, ünnepi szokások, imák, népi játékok készítése 

ünnepekre, ajándékozás. 

Tájház megtekintése, múzeumlátogatás. 

Emléktárgyak készítése csuhéból, vesszőből, agyagból. 

Ének-zene: 

ünnepekhez 

kapcsolódó dalok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

tárgykészítés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szokás, hagyomány, ünnep ima, lakodalom, aratás, szüret, tájház, 

természetes anyag. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruszin népköltészet Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A nemzetiségi hagyományok felelevenítése, népköltészeti 

alkotások megtanítása, átörökítése. Fantázia gazdagítása, 

értékrend formálása a népköltészeti alkotások megismerése 

által. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A népdal, népmese, népi játék, vers és dal jelentése, formája, 

felismerése. 

Közös daltanulás, szövegek értelmezése, népi játékok 

előadása. 

(Jakí t észé parobok, Ruszonszké mamomcské, Jakí tod 

Magyar nyelv és irodalom: 

népmesék fajtái, jellemzői. 

 

Ének-zene: népdalok 

tanulása. 



 

 

préklet, Ésol drotár, Éde baran mostom). 

Gyermekjátékok a természetben: fogócska, bújócska. 

Természettel kapcsolatos megfigyelések a népköltészetben, 

népi humor, népi bölcsesség. 

Helyi idősek történetei, nyelvjárás felismerése (néhány 

kifejezés erejéig). 

 

Ruszin nyelv és irodalom: 

szókincs bővítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népdal, hiedelem, bölcsesség, népmese, állatmese, népi humor, játék, 

játszóház, valóság, mese, népi bölcsesség, humor. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az időmeghatározással kapcsolatos ismeretek körének bővítése, 

pontosítása. Viszonyítások, időrendi sorrend kialakítása képességének 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az idő tagolására szolgáló kifejezések elsajátítása: nap, hét, 

hónap, év. 

Időmeghatározás: nem régen, amikor a szüleim kicsi gyerekek 

voltak, amikor még karddal harcoltak. 

Viszonyítások: előbb, később, ugyanakkor, most, régebben, 

nagyon régen. 

Események, tárgyak személyek időrendbe állítása. 

Néhány esemény, jelenség időpontjának megláttatása a kiemelt 

időponthoz képest.  

Helyszínek modellezése, rajzolása, terepasztal, makett. 

Matematika: tagolás, 

egységváltás képessége, 

számlálás. 

 

Ruszin nyelv és irodalom: 

szókincsfejlesztés. 

 

Vizuális kultúra: 

vázlatrajzok, modellezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Múlt, jelen, jövő, régen, most, majd, fiatal, idős, öreg, hét, hónap év, 

gyerekkor. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alapismeretek a magyarországi ruszinokról Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A magyarországi ruszin kultúra alapjainak megismertetése. Az 

identitástudat alapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási 

pontok 

Ruszin nemzetiségi, közösségi élet bemutatása, megismerése. 

A lakóhelyen megtalálható értékek feltárása, megfigyelése, 

elemzése. 

A nemzetiség életmódja, vallása, kultúrája képekben, rajzokban. 

Szokások, hagyományok a családban és a településen. 

Ismerkedés a Ruszin élet című lap gyermekek rovatával, 

képanyagával. 

Válaszok keresése a következőkre: jellemvonásaim, miben 

hasonlítok másokra, mire vagyok képes, milyen szeretnék lenni, mit 

jelent ruszinnak lenni. 

Vizuális kultúra: 

képek, rajzok 

lakóhelyről, 

újságokból. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Falunap, rendezvény, életmód, hetilap, gyermekrovat, kultúra, 

hagyomány, szokás. 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók be tudják mutatni szülőfalujukat, családjukat, szűkebb 

rokonaikat. 

Tudatosul bennük, hogy ruszinul is kifejezhetik magukat, megismerik a 

megszólítás és a köszönések megfelelő formáit. 

Ismerik a hagyományos és vallási ünnepek elnevezéseit, szimbólumait. 

Meg tudják nevezni a konyhakerti növényeket, háziállatokat. 

Tudnak énekelni néhány helyi nyelvjárású népdalt, ismernek 

mondókákat, találós kérdéseket, gyermekjátékokat. 

Részt vesznek hagyományőrző ünnepségeken, elsajátítják iskolájuk és 

településük ruszin nyelvű elnevezéseit. 

A természet szeretete, az egészség védelme igényként épül be a tanulók 

személyiségébe. 

Betartják a kapcsolatteremtés elfogadott formáit, képesek azokat 

alkalmazni. 

 

 

SZH/2. évfolyam 

 

10%-os szabad órakeret felhasználása 

3-4. évfolyam heti: 1, évi: 36 óra 10%-os keret: évi 4 óra 

Negyedévente 1 óra, fogalmazásírásra a pedagógus által, a negyedévben vett témakörhöz 

kapcsolódóan megadott 3 témából történő szabadon választással a tanulók részéről 

 

Az általános iskola kezdő szakaszában a népismeret tantárgy főként a tanulók teljesítményére 

fókuszál a tanulás szervezése során. A tanulók a tanórákon és az iskolán kívüli tevékenységek 

során tovább ismerkednek a ruszin nemzetiség tárgyi és szellemi kultúrájával, ezáltal erősödik 

identitástudatuk, nemzeti öntudatuk. Játékos formában sajátítják el az állampolgári teendőket 

és a helyes viselkedés módjait, szabályait, megértik a szabályok fontosságát. Ebben a 

szakaszban fontos szerepet tölt be a tantárgy az önismeret, a társas kultúra és a családi életre 

nevelés terén. Képesek lesznek az együttműködésre, empátiára, átérzik és gyakorolják a 

segítségnyújtást. Képesek kooperációra, megértik a szabályok fontosságát. Képesek egyszerű 

közösségi szabályok követésére, bekapcsolódnak közös tevékenységekbe, és követik a 

közösségi hagyományokat. Elsajátítják a környezettudatos viselkedés szabályait, megtanulják 

a tárgyi és természeti környezet értékeinek megóvását.  

Megtanulják, és szokásukká válik, hogy nemzetiségi nyelven (anyanyelven) fejezzék ki 

magukat. Érzékennyé válnak környezetük állapota iránt, tudják elemi szinten értékelni a 

változásokat, késztetést éreznek környezetük értékeinek megőrzésére.  

A tanulók megismerik a Magyarországon élő ruszinok kultúrájának főbb alkotóelemeit, 

a nagyobb ünnepkörök főbb hagyományait, az éves ünnepkör legfontosabb szokásait, 

hagyományait és az ezekhez tartalmilag kapcsolódó népköltészeti alkotásokat, a ruszin 

életmódhoz kapcsolódó szellemi és tárgyi emlékeket. A nemzetiségi rendezvényeken való aktív 

részvétel útján megismerik a helyi szokásokat. Ismerkednek a helyi nyelvjárás főbb 

jellemzőivel. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A hazai táj, közvetlen környezet 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A település nemzetiségi sajátosságainak, környezetének ismerete, 

néhány alapvető ismeret a növények termesztésével 

kapcsolatban, zöldségek, gyümölcsök elnevezése.  

A tematikai egység Ruszinlakta településekkel kapcsolatos régi mesterségek 



 

 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

megtanítása, termésekkel való munkálatok elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A ruszinok vándorlásainak nyomon követése, ismerkedés az 

egykori életkörülményekkel. 

Kétnyelvűség, írott emlékek. 

Falutörténet, várostörténet, történelmi személyek. 

Hazánkban élő ruszinok letelepedése, tájegységek, 

mesterségek. 

Ruszinlakta települések, mai és múltbéli építkezés, 

berendezési tárgyak.  

Egyszerű családrajz, családfa vázolása, ruszin környezet 

megismerése. 

Kerti zöldségek és gyümölcsök termesztése, megfigyelése, 

felismerése. 

Kerti munkák, évszakokhoz köthető munkák megismerése. 

A természetben található termések, gyümölcsök felismerése, 

gyűjtése, felhasználási lehetőségei régen és ma. 

Miként óvhatom környezetemet, mit tehetek védelme 

érdekében?  

A természet törvényszerű változásaihoz kapcsolódó 

közmondások, mesék gyűjtése.  

Évszakok rövid szóbeli és írásbeli jellemzése. 

Környezetismeret: 

házinövények, gyümölcsök; 

évszakok; a család. 

 

Ruszin nyelv és irodalom: 

szókincsbővítés, zöldségek, 

gyümölcsök neve, rövid 

tömör leírások – faluház. 

 

Dráma és tánc: mese, 

szituáció feldolgozása, 

dramatizálás, 

munkafolyamatok 

mozgáselemei. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

tárgykészítés; mesterségek; 

a lakóhely. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Termés, konzerválás, aszalás, mesterség, foglalkozás, gyümölcs- és 

zöldségtermesztés, környezet megóvása, tisztaszoba, kamra, istálló. 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Alapismeretek a Magyarországon élő 

ruszinok életéről, kultúrájáról 
Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 
Alapismeretek a magyarországi ruszinok kultúrájáról a település 

nyelvjárási jellemzői, használata családi körben.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek bővítése a magyarországi ruszinok életéről, kultúrájáról. 

Együttműködési képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ruszinlakta településformák (falu, város, tanya, hegyvidék). 

Tájékozódás térkép segítségével; a hegyvidéki ruszinok 

települései; közeli társtelepülések felkutatása; nagyobb, 

jelentősebb falvak megismerése. 

A nemzetek és népcsoportok korábbi és jelenlegi együttélése 

(szlovák). 

Ismertebb ruszin közéleti személyiségek megismerése, 

felkutatása. 

Nemzetiségi alapjogok megismerése életkornak megfelelően. 

Ruszin nemzetiségi rendezvényeken való aktív részvétel: helyi, 

regionális, országos szintű szereplések, előadások. 

A média szerepe: hazai tv-adás, Rondó rádióműsor, a Ruszin 

élet című lap megismerése. 

Nyelvjárások megfigyelése ruszinlakta falvakban, előadásokban, 

Vizuális kultúra: 

alaprajzok, faluház képei, 

rajzpályázatok munkái. 

 

Ruszin nyelv és irodalom: 

szókincsbővítés 

szövegtanulás által. 

 

Dráma és tánc: legendák 

dramatizálása, mesék 

feldolgozása. 

 

Ének-zene: dalok, 

népzene. 



 

 

közös rendezvényeken. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hegyi falu, ruszin település, nyelv, nyelvjárás, irodalmi nyelv, legenda, 

rendezvény, emlékmű, országos találkozó.  

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Ruszin hagyományok, népszokások, jeles 

napok 
Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás 
Egyházi ünnepek (Mikulás, karácsony, farsang, húsvét), köszöntők, 

dalok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanulók megismertetése az évszakokhoz kapcsolódó szokásokkal, 

hagyományokkal, ünnepekkel. A hagyományok ápolására, átörökítésére 

nevelés.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  
Kapcsolódási 

pontok 

A magyar és ruszin néphagyományok megismerése: különbözőségek, 

hasonlóságok. 

Évszakokhoz kötődő hagyományok, ünnepek, jellemzői. 

 Szüret. 

 Adventi időszak: karácsony, Luca-nap, kántálás, 

köszöntők, betlehemezés. 

 Farsangi időszak: fonóba járás, maskarázás, kiszebáb 

égetés, fánk.  

 Húsvét: locsolkodás, „vesszőzés”, tojásfestés, 

komázás. 

Vallási jellegzetességek: kerepelés, éjféli mise, pászkaszentelés, 

körmenet, áldozás.  

Közismert névnapokhoz köthető néphagyományok: Mihály (szept. 

29.), Márton (nov. 11. ), Katalin (nov. 25.), András (nov. 30.), 

Borbála (dec. 4.), Luca (dec. 13.). 

Aktív részvétel a helyi szinten rendezett hagyományőrző 

rendezvényeken. 

Hagyományok színpadi feldolgozása – lakodalom, fonóban, 

farsangolás. 

A ruszin nép (fiatalok és idősek) népviseletének jellemzői, 

különbségek és hasonlóságok felismerése, népviseleti értékek. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: papír- és 

faalapú tárgyak 

készítése. 

 

Ruszin nyelv és 

irodalom: 

beszédfejlesztés 

személyes élmények 

alapján. 

 

Vizuális kultúra: 

rajzok készítése 

eseményekről, 

népviseletről, 

fényképek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ünnepkör, szokás, kétnyelvűség, jeles nap, élő hagyomány, kultúra, 

nyelvhasználat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruszin települések Magyarországon Órakeret 5 óra 

Előzetes tudás Ruszin települések Magyarországon és határokon túl.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódási képesség fejlesztése. A ruszin települések 

elhelyezkedésével kapcsolatos ismeretek átadása. A másság tiszteletére 

nevelés. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az anyaország fogalma, élet anyaország nélkül, mennyiben 

vagyunk mások. 

Hegyek, erdők, kevés termőföld – ruszin elődeink életmódjának 

megismerése. 

Az erdő adta lehetőségek életfenntartó szerepe, hegyi falu. 

Fakitermelés, fafeldolgozás, erdőgazdálkodás, erdei termések 

gyűjtése, kézművesség (drótosok, faszénégetők, mészégetők) 

megismerése, jellegzetes települési formák összehasonlítása. 

Összefüggések felfedezése az állattartás és a földrajzi adottságok 

között.  

Nemzetiségek keveredésének megfigyelése, a szlovák és ruszin 

nemzetiség kapcsolata régen és ma. 

A szlovák és ruszin nyelv egymásra hatása – felismerés konkrét 

példák alapján. 

Környezetismeret: 

tájékozódási képesség, 

térkép; mesterségek; 

háziállatok. 

 

Vizuális kultúra: 

életmód képekben, 

rajzokban. 

 

Ruszin nyelv és 

irodalom: 

szókincsbővítés, 

foglalkozások nevei, 

földművelés, 

erdőgazdálkodás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyaország, favágás, termés, kézművesség, játszóház, „tót”, nemzetiség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Népköltészet Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás 
Hagyományos altatódalok, népdalok, mondókák, versek, 

népi játékok, legendák. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Népköltészeti alkotások megtanítása, az azonosulás 

képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közmondások gyűjtése, megismerése, népköltészet 

fogalma. 

Munkadalok, népdalok, ünnepi dalok, egyszerű imák 

memorizálása. 

Gyermekjátékok dramatizálása, előadásuk 

nemzetiségi és nem nemzetiségi közegben.  

Hagyományos ruszin legendák, regék, népi 

imádságok gyűjtése. 

Elődeink népi bölcsességei, tapasztalatok. 

A népmesék hősei, külső és belső tulajdonságaik 

leírása, tanulságaik megfogalmazása. 

Népviselet funkciója, esztétikuma az előadásokban. 

Népzene, folklór, népi hangszerek megismerése.  

Magyar nyelv és irodalom: 

népköltészeti alkotások jellemzői. 

 

Ruszin nyelv és irodalom: 

köszöntőversek, szókincsfejlesztés. 

 

Ének-zene: népdalok, rövid balladák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hősiesség, főhős, munkadal, szerepjáték, népviselet, népdal, népzene, 

ritmus, dallam, előadás, hagyományápolás, állatmese, tréfás mese, 

legenda. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismeri lakóhelye ruszin nemzetiségi hagyományait, 

emlékhelyeit, emlékműveit, épületeit és azok jellegzetes építkezési 

módját, sajátosságait. 

Tud köszöntőt mondani a legfontosabb családi alkalmakon. 

Jól ismeri és használja az évszakok (hónapok, napok) alapvető jegyeit. 

Érthetően el tud mondani 3–4 verset, 4–5 mondókát, néhány mesét, 10–

15 népdalt el tud énekelni. 



 

 

Felismeri a helyi nyelvjárás egyes elemeit. 

Ismeri a naptári és a főbb egyházi ünnepekhez kapcsolódó 

tevékenységeket. 

Meg tud nevezni néhány települést, ahol ruszinok élnek. 

Az olvasott népköltészeti alkotásokat képes képekben megjeleníteni. 

Aktívan vesz részt hagyományos emléktárgyak készítésében, 

játszóházas rendezvényeken, ruszin nemzetiségi ünnepségeken (ruszin 

nap, falunap). 

Ismeri a ruszin népviselet leggyakoribb elemeit, ismer népművészeti 

motívumokat, népi hangszereket. 

 

  



 

 

 

Szakmai program adaptációk 



 

 

Kisebb SZAKKÉPZÉSI HÍD program - közismereti tanterv "A" változathoz kapcsolódó rész-szakképesítések 
                Szakmai program Szakmai és vizsga követelmények 

Ágazati besorolás Szint 
Tanulmányi 

terület 
Sorszám 

Szakképesítések 

megnevezése 
Szakmacsoport Rendeletszám 

Magyar Közlöny 

(MK) szám, dátum 
Rendeletszám 

Magyar Közlöny (MK) 

szám, dátum 

III  Szociális 31 761 01 
Gyermek- és 

ifjúsági felügyelő 
2  Szociális szolgáltatások 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelete 

a szakképzési kerettantervekről - 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

7. számú melléklete 6.12 sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 31. 

Az emberi erőforrások minisztere 27/2016. (IX. 16.) 

EMMI rendelete 

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről - 

5. melléklet a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelethez 

174. sorszám 

MK139. szám,  2016. 

szeptember 16.  

III  Szociális 31 761 02 
Házi időszakos 

gyermekgondozó 
2  Szociális szolgáltatások 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelete 

a szakképzési kerettantervekről - 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

7. számú melléklete 6.13. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 31. 

Az emberi erőforrások minisztere 27/2016. (IX. 16.) 

EMMI rendelete 

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről - 

5. melléklet a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelethez 

176. sorszám 

MK139. szám,  2016. 

szeptember 16.  

XL 

Közlekedés, 

szállítmányozás és 

logisztika 31 341 04 Raktáros 17 
Kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelete 

a szakképzési kerettantervekről - 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

7. számú melléklete 6.26. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 31. 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági 

miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) 

NGM rendelet módosításáról 192. sorszám 

MK 121. szám, 2016. 

augusztus 26. 

XXV 

Ügyvitel 

31 346 02 
Számítógépes 

adatrögzítő 
16 Ügyvitel 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelete 

a szakképzési kerettantervekről - 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

7. számú melléklete 6.28. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 31. 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági 

miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) 

NGM rendelet módosításáról 202. sorszám 

MK 121. szám, 2016. 

augusztus 26. 

XXVII Vendéglátóipar 31 811 03 Gondnok 18 Vendéglátás-turisztika 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelete 

a szakképzési kerettantervekről - 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

7. számú melléklete 6.11. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 31. 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági 

miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) 

NGM rendelet módosításáról 275. sorszám 

MK 121. szám, 2016. 

augusztus 26. 

XXVII Vendéglátóipar 21 811 01 Konyhai kisegítő 18 Vendéglátás-turisztika 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelete 

a szakképzési kerettantervekről - 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

7. számú melléklete 6.21. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 31. 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 2.számú melléklete 

128.sorszám 

MK 127. szám, 2016. 

augusztus 26. 

XXVII Vendéglátóipar 31 811 04 Vendéglátó eladó 18 Vendéglátás-turisztika 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelete 

a szakképzési kerettantervekről - 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

7. számú melléklete 6.31. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 31. 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági 

miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) 

NGM rendelet módosításáról 235. sorszám 

MK 121. szám, 2016. 

augusztus 19. 

XXVII Vendéglátóipar 31 853 05 Intézménytakarító 19 Egyéb szolgáltatások 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelete 

a szakképzési kerettantervekről - 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

7. számú melléklete 6.18. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 31. 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági 

miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) 

NGM rendelet módosításáról 281. sorszám 

MK 121. szám, 2016. 

augusztus 26. 

XXXIV Kertészet és parképítés 21 622 01 Kerti munkás 20 Mezőgazdaság 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelete 

a szakképzési kerettantervekről - 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

7. számú melléklete 6.19. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 31. 

56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet a földművelésügyi 

miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai 

és vizsgakövetelményeiről 57. sorszám 

MK 121. szám, 2016. 

augusztus 19. 



 

 

                Szakmai program Szakmai és vizsga követelmények 

Ágazati besorolás Szint 
Tanulmányi 

terület 
Sorszám 

Szakképesítések 

megnevezése 
Szakmacsoport Rendeletszám 

Magyar Közlöny 

(MK) szám, dátum 
Rendeletszám 

Magyar Közlöny (MK) 

szám, dátum 

XXXVI  Élelmiszeripar 21 541 02 

Sütőipari és 

gyorspékségi 

munkás 

21  Kereskedelem 

A nemzetgazdasági miniszter 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelete 

a szakképzési kerettantervekről - 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

7. számú melléklete 6.27. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. augusztus 31. 

2. melléklet az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelethez 

92.sorszám 

MK 121. szám, 2016. 

augusztus 19. 

 

 



 

 

 

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

31 761 01 

Gyermek- és ifjúsági felügyelő 
rész-szakképesítés 

SZAKKÉPZÉSI HÍD programban történő 2 éves oktatásához  

 

az 54 761 01 Gyermekotthoni asszisztens szakképesítés kerettanterve alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

II. Arészszakképesítés alapadatai 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 761 01 

A részszakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 2 Szociális szolgáltatások 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: III. Szociális 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: nyolc általános iskolai évfolyam elvégzése 

Betöltött 15. életév 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 



 

 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

V. A részszakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai rövidebb képzési idejű részszakképesítés 

oktatásához: 

 

SZH/1 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/1 

évfolyam 

éves óraszám  

(36 héttel) 

SZH/2 évfolyam 

heti óraszám 

SZH/2 évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 24 864 17 595 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
7,5 270+105 14,5 507,5 

Összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  

(közismereti rész) 
3 108 2 70 

8-10% szabad sáv  

(szakmai rész) 
0,5 18 1,5 52,5 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+105 35 1225 

 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 953 óra (270+105+507,5+18+52,5) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül (és szabadsávval) 

 Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

          

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

              

12046-16 Gyermekellátási 

alapfeladatok és alapelvek 

Szakmai 

készségfejlesztés és 

kommunikációs 

gyakorlat 

  1,5 

105 

    

12046-16 Gyermekellátási 

alapfeladatok és alapelvek 

Gyermekvédelmi 

ismeretek 
1+1       

12046-16 Gyermekellátási 

alapfeladatok és alapelvek 

Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
    3   

12046-16 Gyermekellátási 

alapfeladatok és alapelvek 

Gondozási, ápolási 

ismeretek 
1   2   



 

 

12046-16 Gyermekellátási 

alapfeladatok és alapelvek 

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 
  1   1,5+0,5 

10523-16 Gyermekfelügyelői 

feladatok 
A gyermekotthon 1   3+1   

10523-16 Gyermekfelügyelői 

feladatok 

Gyermekotthoni 

gyakorlat 
      2 

10524-16 Gyermek-

felügyeleti dokumentációs 

feladatok 

Gyermekotthoni 

adminisztrációs 

ismeretek 

1       

10524-16 Gyermek-

felügyeleti dokumentációs 

feladatok 

Gyermek-felügyeleti 

dokumentációs 

ismeretek 

1   2   

10524-16 Gyermek-

felügyeleti dokumentációs 

feladatok 

Adminisztráció 

gyakorlata 
      1 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 5+0,5 2,5 10+1 4,5+0,5 

Összes heti/ögy óraszám 7,5+0,5 105 14,5+1,5 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 

kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 

legalább 90%-át lefedi.  

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 10% 

felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat /tanárokat 

/oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve a 

gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában rendelkezik. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

12046-16 

Gyermekellátási 

alapfeladatok és 

alapelvek 

Szakmai 

készségfejlesztés és 

kommunikációs 

gyakorlat 

0 54 

105 

0 0 54 

A reális énkép szerepe 

a szociális segítésben 
  18     18 

A szakmai 

együttműködés 

készségei 

  18     18 

A segítő kapcsolat 

eszközeinek 

alkalmazása 

  18     18 



 

 

Gyermekvédelmi 

ismeretek 
36+36 0 0 0 36+36 

A gyermekvédelem 

története 
4       4 

A gyermekvédelem 

jogi szabályozása 
8       8 

A gyermekvédelem mai 

rendszere 
8       8 

A gyermekvédelem 

pszichológiai 

vonatkozásai 

8       8 

Szükségletek és 

erőforrások 
8       8 

Gyógypedagógiai 

ismeretek 
0 0 105 0 105 

Fejlődési 

rendellenességek, 

fogyatékosságok 

    35   35 

A gyógypedagógia, 

mint tudományág 
    35   35 

Fejlesztés, rehabilitáció     35   35 

Gondozási, ápolási 

ismeretek 
36 0 70 0 106 

Ismeretek a 

gondozásról 
18       18 

Gyermekbetegségek 18   20   38 

Ápolási ismeretek     25   25 

Leggyakoribb 

gyermekbalesetek 
    25   25 

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 
0 36 0 52,5+17,5 88,5+17,5 

Gondozási, ápolási 

feladatok 
  36     36 

Gyermekotthoni, 

bölcsődei feladatok 
      27,5 27,5 

Karbantartási, 

fertőtlenítési feladatok 
      25 25 

10523-16 

Gyermekfelügyelői 

feladatok 

A gyermekotthon 36 0 105+35 0 141+35 

A gyermekotthon 

működése 
36       36 

A gyermekotthoni élet 

szervezése 
    55   55 

A gyermekcsoport 

működése 
    50   50 

Gyermekotthoni 

gyakorlat 
0 0 0 70 70 



 

 

Ismerkedés a 

gyermekotthonnal 
      35 35 

Gyermekfelügyelői 

feladatok 
      35 35 

10524-16 

Gyermek-

felügyeleti 

dokumentációs 

feladatok 

Gyermekotthoni 

adminisztrációs 

ismeretek 

36 0 0 0 36 

A gyermekotthon 

működésének 

szabályai, szabályzatai 

18       18 

A munkavállaló 

adminisztrációs 

kötelezettségei 

18       18 

Gyermek-felügyeleti 

dokumentációs 

ismeretek 

36 0 70 0 106 

Gyermek-felügyeleti 

munka dokumentálása 
36       36 

A gyermek fejlődésével 

kapcsolatos 

dokumentáció 

    35   35 

Élettörténeti munka     35   35 

Adminisztráció 

gyakorlata 
0 0 0 35 35 

Gyermekotthoni 

adminisztráció 
      11 11 

Gyermek-felügyeleti 

dokumentáció 
      12 12 

A gyermek fejlődésével 

kapcsolatos 

dokumentáció 

      12 12 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 180+36 90 350+35 157,5+17,5 777,5 

Összes éves/ögy óraszám: 270+36 105 507,5+52,5 882,5 

Elméleti óraszámok/aránya   583 / 60,05%     

Gyakorlati óraszámok/aránya   370 / 39,94%     

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a 

felosztásra került. 

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 10% 

felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat /tanárokat 

/oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve a 

gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás.  



 

 

A 12046-16 azonosító számú 

Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek 

megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
 
A 12046-16 azonosító számú Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Tiszteletben tartja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap és 

szakellátás intézményeiben szolgáltatást igénybe vevők, ellátottak 

értékeit, autonómiáját, identitását; érdekeit szem előtt tartva oldja 

meg az etikai dilemmákat 

x       x 

Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-összeférhetetlenségeket x       x 

A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a birtokába jutott 

információkat 
x       x 

Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai 

illetékessége határait 
x       x 

Alkalmazza az önismeret-fejlesztés, az önvédelem és a szakmai 

hitelesség megőrzésének technikáit 
x         

A segítséget kérőkkel kapcsolatot épít ki, nondirektív, segítő 

beszélgetést folytat 
x       x 

Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a konfliktuskezelés 

különböző módszereit 
x       x 

Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és kötelességeket   x x x   

Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott szabályokat   x   x x 

Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a család nevelési 

szokásairól 
  x x   x 

Törekszik a családi nevelés értékeinek megismerésére és 

megőrzésére, a családi nevelés segítésére 
  x x   x 

Biztosítja a gyermek számára a fizikai és érzelmi biztonságot 

nyújtó nyugodt légkört 
  x x x x 

A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni 

gondozást végez 
  x x x x 



 

 

Szervezi a gyermekek napi tevékenységét, biztosítva a játék, az 

alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit 
    x x x 

Életkori sajátosságok, egyéni képességek és igények 

figyelembevételével bevonja a gyermeket a mindennapi 

tevékenységbe, segíti a kultúrhigiénés szokások, egyéni ízlés 

kialakulását 

  x x x x 

Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását a 

gyermekben 
  x x     

Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő ingergazdag 

környezet kialakítására 
  x x   x 

Biztosítja a környezet baleset- és akadálymentességét, a gyermekre 

veszélyes anyagok biztonságos tárolását 
  x   x x 

Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új 

kapcsolatok kialakítását és ápolását 
  x     x 

Figyelemmel kíséri és szükség szerint, az életkortól függően segíti 

a gyermek játékát 
    x x x 

Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását     x   x 

Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, problémafel-tárást 

végez 
  x x   x 

Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat, a gyermek 

sajátos nevelési igényét, segíti a másság elfogadását 
  x x   x 

Felismeri a gyermek betegségét   x x x x 

Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, illetve 

gondoskodik azok betartásáról 
  x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Szakmai etikai szabályok és alkalmazásuk a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ellátás területén, az intézmények etikai kódexei, a 

szakemberek kompetencia határai 

x x x   x 

Vonzalmak és taszítások jellemzői, az előítéletek kialakulásának 

okai és működésének jellemzői 
x x x   x 

A csoportok kialakulása, szerkezete és a csoportközi viszonyok 

jellemzői, az együttműködés szociálpszichológiai jellemzői 
x         

A konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés módszerei x x x   x 

A segítés pszichológiai összefüggései x x x   x 

Az önismeret forrásai, az énvédő technikák x         

A kommunikáció csatornái, jellemzői, a nondirektív és a segítő 

beszélgetés jellemzői 
x       x 

A szocializáció folyamata és színterei, a szociális identitás 

kialakulásának összefüggései, a szerep fogalma és jellemzői, a 

gyermekek kapcsolatainak fejlesztése 

  x x     

Gyermekek és fiatalkorúak büntethetősége   x       

Az egészségügyi ellátások szabályai   x x x x 



 

 

Az inklúzió, integráció és a differenciált nevelés lehetőségei, a 

gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló ellátások, intézkedések 
  x x   x 

A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei   x x     

Az emberi szükségletek, a kötődés és biztonságérzet fontossága, a 

család, mint támogatórendszer, és mint problémaforrás jellemzői, 

deviáns jelenségek és kialakulásuk okai 

  x x     

Életmód, kultúra fogalma, az etnikai kisebbségek sajátosságai   x   x   

A szocializáció folyamata és színterei, a szociális identitás 

kialakulásának összefüggései, a szerep fogalma és jellemzői, a 

gyermekek kapcsolatainak fejlesztése 

  x x     

A mentális fejlődés segítése, a tanulási folyamat, tanulás-segítés   x x   x 

A nevelési hatáskeltés pszichológiai alapjai, nevelési stílusok és 

attitűdök, a segítés pszichológiai összefüggései 
  x x x x 

A nevelői szerep összefüggései, sikerek és kudarcok a nevelésben   x   x x 

A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai, 

elsősegélynyújtás 
    x x x 

Az akadálymentesítés és a baleset megelőzés szabályai, technikái   x x x x 

A gondozás célja, feladatai, célcsoportjai, a gondozás, mint a 

nevelés eszköze, a testi gondozás módszerei, szabályai 
  x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi és szakmai szöveg megértése, írásban és szóban való 

alkalmazása 
x x x x x 

Információforrások kezelése   x x x x 

Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata       x x 

Gyermekjátékok használata    x x   x 

Informatikai eszközök és híradástechnikai eszközök használata   x x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x x 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság   x x x x 

Rugalmasság, döntésképesség   x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő készség   x x x x 

Empátia, segítőkészség   x x x x 

Közérthetőség, adekvát kommunikáció   x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés   x x x x 

Problémaelemzés, -feltárás x x x x x 

Rendszerben való gondolkodás   x x x x 

 

  



 

 

1. Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat tantárgy 54 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

Támogatni a szociális képzés eredményes elvégzését; a segítő kapcsolat létesítéséhez és 

működtetéséhez szükséges készségek és a személyiség fejlesztése. A reális énkép 

kialakítása, a viselkedés kontrollálása. A szakmai önismeret fejlesztése és annak 

tudatosítása, hogy a szociális szakember számára a személyiség munkaeszköz. A nyílt és 

kongruens kommunikáció alkalmazása. A saját kommunikáció kontrollálása, a 

kommunikáció fejlesztésének, módszereinek, eszközeinek bővítése. 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nem információkra, hanem a tanulók családban, a gyermekellátó és oktatási 

intézményekben, a kortárscsoportokban, szűkebb és tágabb társadalmi közegekben 

szerzett eddigi élettapasztalataira, önismeretére és személyiségének jellemzőire 

alapozva folynak a tréningszerű foglalkozások, ahol a kölcsönös interakciók során 

felmérhetik saját és mások hatását a társas helyzetekben, társas kapcsolatokban. 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. A reális énkép szerepe a szociális segítésben 18 óra 

A szakmai önismeret jelentősége a segítő szakmában. A segítő szakma hatása a 

személyiségre. Az önismeret forrásai, a reális énkép szerepe a segítő szakmában. 

Önmagunk és mások ismerete, énvédő technikák. 

 

1.3.2. A szakmai együttműködés készségei 18 óra 

A szakmai együttműködés összefüggései, etikai szabályai és dilemmái. A 

kompetencia határok és a titoktartási kötelezettség helyes értelmezése. Az egyéni 

különbségek, eltérő személyiségek jelentősége a szakmai tevékenység során. Attitűd, 

előítélet, szociális érzékenység, a segítő szakember beállítódása, emberképe és 

világnézetének hatása a klienssel való kapcsolatra. A csoportok kialakulása, 

szerkezete és a csoportközi viszonyok jellemzői, az együttműködés 

szociálpszichológiai jellemzői. 

 

1.3.3. A segítő kapcsolat eszközeinek alkalmazása 18 óra 

A segítő kapcsolat eszközei. A megismerést befolyásoló tényezők: vonzalmak és 

taszítások jellemzői, az előítéletek kialakulásának okai és működésének jellemzői A 

kommunikáció és a társas érintkezés kultúrája. A szakmai kommunikáció, a kulturált 

vitakészség és a konfliktuskezelés fejlesztése. A meggyőzés kommunikációs 

eszközeinek alkalmazása. A segítő beszélgetés. 

 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

8-15 fős csoportokban szervezett csoportmunka.Tanteremben, csoportszobában, ahol 

lehetőség van a körbeülésre. 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Szabad interakciós, encounter, dráma, pszichodráma csoport strukturált gyakorlatok 

vagy más a csoportmunkára alkalmas technika. 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 



 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szerepjáték   x     

3. megbeszélés   x     

4. vita   x     

5. szemléltetés   x     

6. kooperatív tanulás   x     

7. szimuláció   x     

8. esetmegbeszélés   x     

9. játék   x     

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   x   

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x   x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     



 

 

3.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A foglalkozások célja az önismeret és a személyiség fejlesztése, ezért a teljesítmény és az 

értékelés mindig egyéni. A csoportos munka során a csoportvezető a választott 

módszernek megfelelően egyéni és csoportos visszajelzést ad. A fejlődés feltétele a 

jelenlét, amit a csoportvezető aláírásával igazol, és ez megfelel a követelmények 

teljesítésének. 

 

2. Gyermekvédelmi ismeretek tantárgy 36 óra 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyermekvédelem tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók ismerjék meg a 

gyermekvédelem történetét, a gyermekekről való gondoskodást meghatározó tényezőket. 

Ismerjék meg a gyermekvédelem mai rendszerét, működését, jogszabályi 

meghatározottságát. A területhez kapcsolódó jogszabályok ismerete alapján legyenek 

képesek arra, hogy a gyermekek és vérszerinti családjaik számára segítséget 

nyújthassanak a megismert ellátási formákkal. Ismerje meg a tanuló a saját 

kompetenciáit. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyermekvédelmi ismeretek tantárgy kapcsolódik a történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek tananyagtartalmaihoz. 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. A gyermekvédelem története 4 óra 

A gyermekvédelem rövid történeti áttekintése. 

Gyermekkép, a gyermekekről való gondoskodás meghatározó tényezői. 

A gyermekekről való gondoskodás korszakai: 

- az állami gondoskodástól a mai gyermekvédelemig, 

- állami gyermekvédelem 1945-ig, 

- a gyermekek védelme 1945-től. 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

2.3.2. A gyermekvédelem jogi szabályozása 8 óra 

A gyermekvédelem jogi szabályozása, alapelvei, rendszere és szereplői.  

A gyermekek jogainak hazai és nemzetközi értelmezése. 

Családjog: a szülői jogok és kötelezettségek, a felügyeleti jog és a gyámság. 

A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései. 

Az adat- és információkezelés jogi és etikai szabályai. 

A gyermek és fiatalkorúak büntethetősége. A gyermek és fiatalkorúak büntetésének 

irányelvei, a velük szemben alkalmazható büntetési tételek. 

 

2.3.3. A gyermekvédelem mai rendszere 8 óra 

A gyermekvédelem fogalma. A gyermekvédelmi ellátó rendszer célja. A 

gyermekvédelmi ellátórendszer intézményei. 

A gyermekjóléti alap- és a gyermekvédelmi szakellátás fogalma, meghatározó 

tényezői, eszközei.  

Pénzbeli és természetbeni ellátások. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások. 



 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások. 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések. 

A gyermekvédelem dilemmái. 

A gyermekek és a gyermekes családok támogatására szolgáló intézmények, ellátások 

rendszere. A jelzőrendszer működése, résztvevői. 

Intézkedési hatáskörök, felülvizsgálatok, az intézkedés megszűnésének és 

megszüntetésének feltételei. 

A védelembe vételt megelőző családsegítési módszerek, lehetőségek. Családok, ill. 

gyermekek átmeneti otthonába való bekerülés.  

A védelembe vétel alkalmazhatósága, jogi szabályozása, a védelembe vétel célja.  

Az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel elrendelésének okai, az 

elhelyezés lehetőségei.  

A gyámhivatal feladat és jogköre az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe 

vétel esetén. Az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel felülvizsgálata, 

megszűnésének illetve megszüntetésének okai. 

A szülői felügyeleti jog érintettsége védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, 

illetve nevelésbe vétel esetén. A kapcsolattartás lehetőségei, szabályozása, 

korlátozásának feltételei. A gyermek gyámsága és törvényes képviselete a nevelésbe 

vételt követően. 

Az ellátottak helye az intézményi struktúrában, a jogosultságok érvényesítésének 

lehetőségei és akadályai. 

 

2.3.4. A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai 8 óra 

Az érett, felnőtt személyiség fogalma és aspektusai. Házasság, házasságon belüli 

konfliktusok. 

Döntések, felelősség és érettség a gyermekvállalásnál. Szülővé válás. Szeretet, 

összetartozás, biztonság, egymás iránti felelősség a családban. Családi 

kommunikáció, szabályok. A család nélkül nevelkedett szülők családja. 

Gyermek az összeomló kapcsolatban, a család széthullása. A válás, az új házasság, új 

gyermekek (testvérek), mozaik család. 

A veszélyeztetés lehetséges okai, formái, pszichológiai aspektusai, összetevői. Az 

elhanyagolás fajtái, lehetséges okai, formái, pszichológiai aspektusai. 

A családon belül elszenvedett traumák elemzése, következményeinek felismerése. 

A beavatkozást kiváltó jelzések a gyermek családjából történő kiemelését 

eredményező esetek. 

A családból való kikerülés traumája, megnyilvánulási formái. A megrázkódtatás 

enyhítésének lehetőségei.  

A régi környezet és kapcsolat elvesztése, a segítségnyújtás módjai a veszteség, a 

gyász feldolgozásában. 

A megváltozott környezet elfogadása, beilleszkedés. 

Gyermekbántalmazás, a bántalmazás fajtái és tünetei. A gyermek segítése a traumák 

feldolgozásában. 

 

2.3.5. Szükségletek és erőforrások 8 óra 

A vérszerinti család meghatározó szerepe, jelentősége a gyermek életében. A családi 

kapcsolatok rendszere és hatása a gyermek szocializációjára. A szocializáció szerepe 

a gyermeki személyiség fejlődésére.  

A munkavégzés és a döntések felelőssége. Kölcsönös elfogadás, bizalom: a gyermek 

– a vér szerinti család – a segítő.  

A tanácsadás, a beavatkozás mértéke. 



 

 

Új gyermek helye a csoportban, pozitív és negatív hatású csoportdinamikák, 

beavatási rituálék. 

Információszerzési lehetőségek a gyermek előéletéről. A megfigyelés szerepe. 

A gyermek ellátását biztosító házi- és szokásrendjének elfogadása, elfogadtatása, 

beilleszkedés. 

Új kapcsolatok, személyes élettér kialakítása.  

A társkapcsolatok általános jellemzői, befolyásoló tényezői. A kapcsolatok 

létrejöttének céljai, okai. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x       

3. megbeszélés   x     

4. vita   x     

5. szemléltetés     x 

Oktatástechnikai 

eszközök (laptop, 

projektor) 

6. kooperatív tanulás   x     

7. házi feladat x       

8. esetmegbeszélés   x     

9. 
jogszabályok 

értelmezése 
    x   

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       



 

 

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

3. Gyógypedagógiai alapismeretek tantárgy 105 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg az ember biológiai fejlődésének szakaszait, az eltérő fejlődési 

ütem, vagy fogyatékosság jellemzőit, az ezekre utaló jeleket. Tudják, hogy milyen 

tényezők befolyásolják és melyek okozzák az átlagtól eltérő fejlődést.  

Ismerjék a gyógypedagógia területeit, a fejlesztések lehetőségeit s ebben saját szerepüket. 

Legyenek képesek együttműködni a gondozottak, ellátottak fejlesztése, rehabilitációja, 

társadalmi elfogadása, beilleszkedése érdekében a szakemberekkel, intézményekkel, 

érdekképviseletekkel,   

Ismerjék az inkluzió, integráció és a differenciált nevelés lehetőségeit. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyógypedagógiai alapismeretek tantárgy kapcsolódik a biológia-egészségtan tantárgy 

tananyagtartalmaihoz. 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok 35 óra 

Az ember biológiai fejlődésének szakaszai: a fejlődést befolyásoló tényezők (öröklött 

adottságok, veleszületett rendellenességek, környezeti hatások, életmód stb.). 

A méhen belüli fejlődés, a születés folyamata, a kompetens újszülött biológiai 

jellemzői. Az egészséges csecsemő fejlődése (motoros, mentális, szociális). Az 1-3 

éves gyermek fejlődése (értelmi, érzelmi, akarati, én tudat, autonómia). Az 

óvodáskorú gyermek jellemzői, az iskolaérettség kritériumai. A kisiskolás gyermek 



 

 

fejlődési sajátosságai. A gyermek fejlődésének sajátosságai pubertás korban. Az 

ifjúkor biológiai jellemzői. 

Méhen belüli, peri-, és postnatális ártalmak (fizikai, kémiai hatások, fertőzések) és 

ezek hatása a magzatra. Öröklött fejlődési rendellenességek. Genetikai tanácsadás, 

perinatális diagnosztika, a szűrővizsgálatok jelentősége.  

Az inger gazdag környezet, az étkezés, a napirend, az alvás és levegőzés szerepe, 

fontossága a gyermek fejlődésében. 

 

3.3.2. A gyógypedagógia, mint tudományág 35 óra 

A gyógypedagógia fogalma, tárgya, célja, területei. 

Fejlődési zavarok, retardáció és regresszió, reverzibilitás, irreverzibilitás fogalma.  

A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulási fajtái és jelei a mozgás, 

beszédfejlődésben, a szociális kapcsolatok és az önállósodás, kultúrhigiénés 

szokások kialakulásában.  

Organikus okokra visszavezethető sérülések: látás-, hallás-, beszéd-, mozgás-, 

értelmi és érzelmi, akarati sérülések. Az eltérő fejlődésből eredő hátrányok: a sérült 

gyermek önbecsülése, önértékelése, lehetőségei az önálló életvitelre.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek jellemzői, fejlesztésük lehetőségei. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartásbeli zavarral rendelkező gyermek jellemzői. 

A különleges és speciális szükségletű gyermekek jellemzői, ellátási területei. 

A sérült speciális helyzetéből adódó egyéni szükségletek feltárása és kielégítése. 

 

3.3.3. Fejlesztés, rehabilitáció 35 óra 

A habilitáció, rehabilitáció meghatározása. A rehabilitáció területei (orvosi, 

gyógypedagógiai, foglalkoztatási, munka-rehabilitáció). A fogyatékosok 

rehabilitációjának komplexitása. A rehabilitációt segítő és akadályozó tényezők – 

averzió, előítélet, izoláció, viktimizáció. 

A gyermek biológiai és szerzett sérülései, az ezekből adódó hátrányok. Az vérszerinti 

család életmódjával és a szocializációval összefüggő hátrányok. 

A szociokulturális, szubkulturális különbözőségekből eredő hátrányok fajtái, 

megnyilvánulási formái. Kommunikációs nehézségek. 

Családon belüli erőszak. Elhanyagolás, bántalmazás, veszélyeztetés fogalma, típusai. 

A hátrányok csökkentésének, korrekciójának módjai, lehetőségei a gyermekeket 

ellátó intézményekben. 

A gyermek és fiatalkorban előforduló szenvedélybetegségek fajtái, kezelési 

lehetőségei, szakember bevonásának szükségessége. 

Szocializációs hiányosságok és a nem megfelelő szocializációból következő 

viselkedési anomáliák felismerése, okainak feltárása. A hiányosságok pótlása, a 

reszocializáció lehetőségei. 

Az eltérő fejlődésből eredő hátrányok felismerése, enyhítésének lehetőségei. 

Személyközi és intézményközi együttműködések fontossága (fogyatékos – 

szakember – család – gondozó; ellátó hely – iskola – fejlesztő intézmény). 

Az inklúzió, integráció és a differenciált nevelés fogalma, lehetőségei. 

Érdekképviseleti szervek. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 



 

 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x       

3. megbeszélés   x x   

4. vita   x     

5. projekt   x     

6. kooperatív tanulás   x     

7. házi feladat x       

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
  x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     



 

 

4.2. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

4. Gondozási, ápolási ismeretek tantárgy 106 óra 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a 0-18 (0-3, 3-6, 6-14, 14-18) éves korosztály ellátásához 

kapcsolódó gondozási, ápolási feladatokat. Tudatosuljon benne a gondozás és nevelés 

egysége. Ismerje meg a különböző korcsoportok leggyakoribb betegségeit és az azokkal 

kapcsolatos gondozási, ápolási feladatokat. Ismerje a tanuló az elsősegélynyújtás 

alapszabályait, a szakterület speciális baleset- és munkavédelmi szabályait és legyen 

képes a balesetek megelőzésére. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A Gondozási, ápolási ismeretek tantárgy kapcsolódik a biológia-egészségtan tantárgy 

tananyagtartalmaihoz. 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Ismeretek a gondozásról 18 óra 

A gondozás célja, feladatai, területei. A gondozás és nevelés egysége. A 

rendszeresség, az állandóság szerepe a gyermek gondozásában.  

Egyéni napi- és heti rend fontossága, életritmus a gyermekek életében. 

A csecsemő és gyermekgondozás területei, feladatai. A csecsemő fogása, tartása, 

emelése. Fürdetés, a fürdetés eszközei. Öltöztetés (a célszerű és évszaknak megfelelő 

ruházat, a ruházat kezelése). A gyermek altatása, a pihenés ritmusa, alvásigény az 

egyes életkori szakaszokban, levegőztetés, napoztatás. A korszerű és egészséges 

táplálkozás alapelvei, feltételei. Az életkornak és egészségi állapotnak megfelelő 

étrend összeállítása. A csecsemő és gyermek táplálása: az etetés, önállóságra nevelés, 

a rosszul evő, válogatós gyermek. Az önellátás, önállóság kialakítása. 

A gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozás lehetőségei, eszközei. A 

gondozás, mint az esztétikai nevelés egyik színtere, a bizalom és biztonság 

kialakításának lehetősége, az önértékelés, énkép kialakításának eszköze. 

Kultúrhigiénés szokások kialakítása és formálása csecsemő és gyermekkorban. A 

csecsemő és a gyermek környezete, a közvetlen környezet higiénéje, berendezési 

tárgyai, a gyermek játékai és azok tisztántartása. A fertőtlenítőszerek és eljárások 

alkalmazása, fertőzések elhárítása.  

A játék, mint a legfőbb tevékenységi forma a gyermek életében. A játék szerepe a 

gyermek fejlődésében. Egyéni ízlésformálás, kultúrhigiénés és egyéb szokások 

kialakításának lehetőségei. 

 

4.3.2. Gyermekbetegségek 38 óra 

A leggyakoribb gyermekbetegségek fajtái, okai, hajlamosító tényezői. A beteg 

objektív és szubjektív tünetei, a beteg megfigyelésének szempontjai, terápiája, 

életmódra vonatkozó utasítások, diéta. 

Gyermekbetegségek:  

A légutak betegségei (felső légúti hurutok, idegen test a légútban, krupp, hörghurut, 

asztma, tüdőgyulladás). 



 

 

Emésztőrendszeri betegségek (hányással járó kórképek, hasi fájdalommal-, 

hasmenéssel járó megbetegedések, székrekedés, étvágytalanság, csecsemőkori 

sorvadás). 

Anyagcsere betegségek (cukorbetegség, kóros soványság, elhízás). 

Idegrendszeri betegségek (agyhártya-gyulladás, idegrendszeri görcsbetegségek) 

gyermekkori fertőző betegségek.  

Szűrővizsgálatok és védőoltások csecsemő és gyermekkorban. Védőoltások és 

szűrővizsgálatok fajtái, szükségessége, időpontjai. A védőoltások kísérő tüneteinek 

enyhítése esetleges szövődményei. A szükséges beavatkozásokra való felkészítés 

módjai. 

 

4.3.3. Ápolási ismeretek 25 óra 

Alapellátási feladatok: fekvőhely és felszerelése, ágyneműcsere, a csecsemő és 

gyermek ruházata, pelenkázási módok, napi testápolás, a beteg csecsemő és gyermek 

táplálása.  

Konyhatechnikai eljárásokhoz kapcsolódó ismeretek. 

A leggyakoribb ételallergiák, a diétás kezelés alapelvei, a diéta fogalma, szerepe a 

beteg gyógyításában. 

A beteg gyermek megfigyelésének szempontjai, a tünetek értelmezése (öntudat, 

viselkedés, sírás, turgor, fájdalom, váladékok, kardinális tünetek stb.) enyhítésének 

technikái, módszerei. 

A beteg csecsemő és gyermek ápolása légúti betegség, hányás, hasmenés, 

székrekedés, fertőző betegség, láz esetén, a diéták felosztása. 

Fizikális gyógymódok ismerete és alkalmazása: nedves belélegeztetés, hűtőfürdő, 

priznic, a száraz meleg és hideg alkalmazása, borogatások.  

Gyógyszerelés, gyógyszerformák, a gyógyszerek alkalmazásának módjai 

gyermekkorban.  

A gyógyászati segédeszközök fajtáinak, használatának és karbantartásának ismerete. 

A gyermek megtanítása a biztonságos használatra, képességeinek megfelelően 

bevonása a segédeszköz karbantartásába. 

 

4.3.4. Leggyakoribb gyermekbalesetek 25 óra 

Az elsősegélynyújtás alapszabályai. 

Csecsemő és gyermekkorban leggyakrabban előforduló balesetek, sérülések és 

ellátásuk technikái. 

Ájulás, fulladás, idegen test a testnyílásokban. A légutak átjárhatóságának biztosítási 

technikái.  Orrvérzés, mérgezés, törések, ficam, rándulás, sebellátás. 

A gyógyszertárolás és gyógyszerelés szabályai, a házi patika szerei; fertőtlenítő 

eljárások és a fertőtlenítőszerek ismerete. 

A munkavégzéssel összefüggő általános baleseti és egyéb veszélyforrások, a 

munkahelyre vonatkozó biztonsági szabályok és előírások ismerete. 

A veszélyforrások csoportosítása: háztartási, munkahelyi, közlekedési veszélyek, 

különböző tevékenységi formák veszélyei. 

Különféle anyagok (vegyszerek, mérgek, gyógyszerek, stb.) biztonságos tárolása, 

mozgatása, nyilvántartása. A veszélyes hulladékok tárolásának szabályai.  

A gyermekintézményekre vonatkozó munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok 

ismerete. A játékszerekre vonatkozó balesetvédelmi szabályok. 

A vészhelyzet jelzése. Balesetvédelmi dokumentáció. 



 

 

A veszélyhelyzet elhárításának lehetőségei, módszerei, eszközei: mindennapi 

érintésvédelmi és szigetelési eljárások, a menekülési útvonalak kijelölésének 

feltételei, egyéni védőeszközök használata. 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Demonstrációs terem 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x       

3. szemléltetés   x x 
Elsősegélynyújtáshoz 

szükséges eszközök 

4. kooperatív tanulás   x     

5. szimuláció   x     

6. házi feladat x       

7. 
gondozási, ápolási 

feladatok 
x x     

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       



 

 

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.3. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása x       

4.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

5. Gondozási, ápolási gyakorlat tantárgy 88,5 óra 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A gondozási, ápolási feladatok ellátásához szükséges készségek, képességek kialakítása 

demonstrációs-termi és gyermekintézményekben, gyermekekkel végzett feladatok 

közben. 

A szükséges baleset- és munkavédelmi szabályok betartása a munkafolyamatok alatt. 

A korszerű gondozási, ápolási eszközök használatának, karbantartásának és 

fertőtlenítésének megtanítása. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Gondozási, ápolási feladatok 36 óra 

Részvétel a gyermek ellátását biztosító napi feladatainak ellátásában. 

Segítségnyújtás a gyermek környezetének kialakításában, rendezésében. 

A ruházat állapotának ellenőrzése, javítása, szükség esetén a pótlás 

szükségességének jelzése. Részvétel a ruházat beszerzésében. Részvétel a 

kultúrhigiénés szokások kialakításában, a napi gondozási feladatok ellátásában. 

A csecsemő és gyermekápolás, gondozás korszerű eszközeinek alkalmazása. 

A fürdetés módja, menete. 

Pelenkázás, tisztába tevés.  

Öltöztetés, a levegőztetés feltételeinek előkészítése.  

Ágyazás, az altatás előkészítése. 

Lázmérés, lázcsillapítás, folyadékpótlás.  

A leggyakoribb gyermekbetegségekkel kapcsolatos ápolási tevékenységek. 

Testsúly, testmagasság mérése. 

Gyermektáplálékok elkészítése. 

 

5.3.2. Gyermekotthoni, bölcsődei feladatok 27,5 óra 



 

 

Részvétel a gyermek ellátását biztosító napi feladatainak ellátásában.   

Segítségnyújtás a gyermek környezetének kialakításában, rendezésében. 

Részvétel a kultúrhigiénés szokások kialakításában, a napi gondozási feladatok 

ellátásában. Étrend készítése, élelmiszerek beszerzése, ételkészítés, étkeztetés, 

háztartási feladatok ellátása. Részvétel a gyermekcsoport mindennapi életének 

szervezésében, működtetésében. 

 

5.3.3. Karbantartási, fertőtlenítési feladatok 25 óra 

Az ápolási és gondozási eszközök tisztántartása, tárolása. 

A csecsemő és a kisgyermek ruházkodásának kezelése, tisztántartása. 

A ruházat állapotának ellenőrzése, javítása, szükség esetén a pótlás 

szükségességének jelzése.  

Részvétel ruházat beszerzésében.  

Környezet higiéné, fertőtlenítés, a környezet és a használati eszközök, játékok 

tisztántartása, karbantartása. 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyermekellátó intézmény: bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, lakásotthon, 

gyermekotthon 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x     

2. megbeszélés x x     

3. szemléltetés x x   Alapápolási eszközök 

4. kooperatív tanulás x x     

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

1.1. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

2. Szolgáltatási tevékenységek körében 

2.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
        

2.2. Szolgáltatási napló vezetése         

2.3. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x       

2.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x       

 



 

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  



 

 

A 10523-16 azonosító számú Gyermekfelügyelői 

feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 
A 10523-16 azonosító számú Gyermekfelügyelői feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  
A 

gyermekotthon 

Gyermekotthoni 

gyakorlat 

FELADATOK 

Megismerkedik a gyermeket ellátó intézmény működési rendjével, 

napirendjével 
x x 

Részt vesz a gyermekek fogadásának előkészítésében, a gyermekek 

fogadásában 
x x 

Segíti a gyermeket a beilleszkedésben, a reszocializációs esélyek 

növelésében 
x x 

Elősegíti a gyermek- és ifjúsági közösség kialakulását a csoportfolyamatok, 

csoportdinamika figyelembevételével 
x x 

Elősegíti a gyermek kultúrájához  kötődő ünnepek és hagyományok 

ápolását 
x x 

Felismeri a különleges és a speciális szükséglet jellemzőit x x 

Javaslataival segíti a gondozott gyermekeket zsebpénzük beosztásában, 

felhasználásában 
x x 

Segíti a gyermek védőoltáshoz jutását, a gyógyászati segédeszközök 

használatát és karbantartását 
x x 

Részt vesz az ügyeleti feladatok ellátásában, krízishelyzetekben intézkedik x x 

Részt vesz a természetes és mesterséges környezet alakításában és rendben 

tartásában 
x x 

Háztartási feladatokat végez x x 

Megtanítja a háztartási gépek és eszközök használatát x x 

Az egészséges táplálkozás elvei szerint megtanítja a gyereket az ételek 

elkészítésére 
x x 

Gazdálkodik és elszámol az átadott pénzeszközökkel x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A csoport működése x x 

Új csoporttag beillesztése, beilleszkedése x x 

Önálló életvitelre való felkészítés x x 

Átlagtól eltérő szükségletű gyermekek nevelése x x 

Saját tulajdon kialakításának és védelmének kérdései x x 

A testi és lelki bántalmazás tünetei x x 

A gyermeket ellátó intézmény működési rendje x x 

A szabadidős tevékenység szervezése x x 

Háztartásvezetés x x 

A gyermek egészségügyi ellátása   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 



 

 

Játékok használata x x 

Háztartási gépek és eszközök használata x x 

Dekorációs anyagok és eszközök használata (textíliák, papírok, színes 

ceruzák, olló stb.) 
x x 

Kézimunka anyagok és eszközök használata x x 

Kéziszerszámok használata x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kézügyesség x x 

Szervezőkészség x x 

Felelősségtudat x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Segítőkészség x x 

Kapcsolatteremtő készség x x 

konfliktusmegoldó készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladat értelmezés x x 

Kreativitás, ötletgazdagság x x 

Problémamegoldás, adekvát hibaelhárítás x x 

 

6. A gyermekotthon tantárgy 141 óra 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók elméleti felkészítése a gyermekotthoni / a gyermeket ellátó intézményben a 

gyakorlati munkavégzésre. 

Ismerje meg a gyermekotthonok/ a gyermeket ellátó intézmények 

működésének/működtetésének dokumentumait, tárgyi és személyi feltételeit. Legyen 

tisztában a gyermekotthoni asszisztens és a gyermekfelügyelői munkakör feladataival, 

kompetencia körével. 

Ismerje a gyermekotthoni élet megszervezésének területeit, a gyermekcsoportok 

kialakulását, működését. Legyen tudatában a szokások és hagyományok fontosságának a 

gyermekcsoport és az egyén életében. 

Tartsa tiszteletben az egyéni sajátosságokat, igényeket, kapcsolatrendszereket és ezek 

tudatában szervezze a gyermek és a gyermekcsoport életét, járuljon hozzá az egyéni 

fejlesztéshez, reszocializációjához. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyermekotthon tantárgy kapcsolódik a gyermekvédelmi ismeretek tantárgy szakmai 

tartalmaihoz. 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. A gyermekotthon működése 36 óra 

A gyermekotthon működési rendje, dokumentumai és kapcsolatrendszere.  

A gyermekfelügyelő helye és szerepe a gyermekotthoni struktúrában, 

munkamegosztásban. Részvétel a gyermekotthoni feladatok ellátásában, munkaköri 

feladatok. A gyermekotthon tárgyi környezete. Életkori sajátosságoknak megfelelő 

bútorzat, berendezési tárgyak és textíliák.  

A gyermek- és ifjúsági felügyelő feladatai a környezet kialakításában, rendben 

tartásában, balesetveszély elhárításában. A gyermekotthon baleset-, tűz-, és 

munkavédelmi szabályzatai. A környezet alakításának kritériumai, jogszabályi 

előírásai. 



 

 

Közösségi és egyéni élettér kialakítása. Közös és saját tulajdon kialakítása és 

védelme. A saját tulajdon védelmének fontossága, tárgyi feltételei, a közös 

programok és az elvonulás lehetőségének megteremtése. 

A gyermeki kapcsolatrendszer működésének támogatása. A kapcsolattartásra 

alkalmas, kulturált feltételek biztosítása. 

A gyermek személyes tárgyainak, tanszereinek biztosítása, karbantartása, pótlása.  

Egyéni igények, szükségletek figyelembevétele, zsebpénz felhasználás. 

Ügyeleti feladatok a gyermekotthonban. A krízishelyzetek, különleges események 

megfelelő kezelése. Intézkedési, értesítési kötelezettség a veszély elhárítása, a 

problémamegoldása érdekében és azt követően. 

Háztartásvezetési, gazdálkodási feladatok a gyermekotthonban. Háztartási gépek és 

eszközök a gyermekotthonban. Biztonságos használatuk, teendők meghibásodásuk 

esetén. 

A gyermekotthoni gazdálkodás keretei, lehetőségei, szabályai. Háztartásvezetés, 

egészséges táplálkozás. A pénzfelhasználással kapcsolatos adminisztratív feladatok. 

Elszámolási kötelezettség, a gyermekotthoni formanyomtatványok. 

 

6.3.2. A gyermekotthoni élet szervezése 55 óra 

A gyermeket ellátó intézmény házi- és szokásrendjének elfogadása. 

Napirend, heti rend tervezésének szempontjai. A gyermekek életkorának, egészségi 

állapotának megfelelő életritmus kialakítása, a rekreáció biztosítása. A folyamatos és 

egyéni napirend kialakításának szempontjai. 

A gyermekek bevonása a gyermekotthon természetes és mesterséges környezetének 

alakításába, rendbetételébe. Dekorálás a gyermekek bevonásával. Textíliák, 

ruhaneműk, háztartási eszközök és kéziszerszámok, berendezési tárgyak 

karbantartása, javítása. 

A gyermekek bevonása életkoruknak, képességeiknek és állapotuknak megfelelő 

mértékben a napi feladatok ellátásába, a háztartási gépek és eszközök biztonságos 

használatába. Az önálló életvitelre való felkészítés folyamata. 

Szellemi, fizikai aktivitást igénylő szabadidős tevékenységek szervezésének 

szempontjai és lehetőségei a különböző életkorban.  

Egészségnevelési lehetőségek a különböző életkorokban, szűrővizsgálatok, 

védőoltások. Életmód, kapcsolatok. 

A csoportösszetétel, valamint a testi, szellemi adottságok és képességek 

figyelembevétele. Kézimunkázás. 

Szokások és hagyományok fontossága a gyermekotthoni életben, kialakulásuk - 

kialakításuk módjai. Az egyéni szokások és hagyományok beillesztése a közös 

életbe. 

 

6.3.3. A gyermekcsoport működése 50 óra 

A csoportok szerveződése, típusai. A csoport dinamikája, szabályai. A tagok szerepe, 

helye a csoportban. Szerepek és konfliktusok. Kirekesztés és kirekesztődés. 

Bántalmazások a csoporton belül. A csoport felkészítése új tag befogadására. 

Egyéni és csoportos tevékenységek rendszerének kialakítása, munkamegosztás a 

csoportban. 

Új gyermek befogadásának fázisai. A befogadás előkészítése és a hozzáfűződő 

szervezési feladatok. A befogadás személyi és tárgyi feltételei. 

Az új gyermek megismerésének lehetőségei, módjai. Szabályok, szokások és 

házirend ismertetése, felkészítés a csoportba való beilleszkedésre. A beilleszkedés 



 

 

segítésének módjai. Az új tag helye és feladatai a csoportban, bevonása a csoport 

életébe. 

Közös élmények, szokások és hagyományok fontossága, csoportépítő, 

közösségformáló hatása. A gyermekek magukkal hozott értékeinek, szokásainak, 

hagyományainak megismerése; ezek lehetséges beillesztése a csoport életébe. 

A sajátos nevelési igényű gyermek beillesztésének segítése. Előítéletek, 

megkülönböztetés enyhítése, feloldása, feldolgozása.  

A közösségi élettér, a közös használatú eszközök, a köztulajdon védelmének 

kialakítása, a magánszféra, saját tulajdonú használati tárgyak tiszteletben tartása. 

A szokásostól eltérő viselkedés észlelése, az okok feltárása - segítségnyújtás a 

problémák megoldásában. A viselkedési és beilleszkedési zavarok megnyilvánulása, 

korrekciós lehetőségek a gyermekkel kialakított együttműködés során. 

Szocializációs hiányok pótlásának, hibák korrigálásának módjai, reszocializációs 

lehetőségek a gyermekotthonban. Tanulási nehézségek, motivációk. A szociális 

kompetenciák fejlesztése. 

A személyes használati tárgyak, saját tulajdon védelmének fontossága a 

biztonságérzet kialakulásában. A zsebpénz célszerű, hasznos felhasználására 

ösztönzés lehetőségei, módjai. 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x       

3. megbeszélés   x     

4. vita   x     

5. szemléltetés     x 
Oktatástechnikai 

eszközök 

6. kooperatív tanulás   x     

7. szimuláció   x     

8. házi feladat x       

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       



 

 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x     

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x       

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

7. Gyermekotthoni gyakorlat tantárgy 70 óra 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a gyakorlati felkészítésének helyet adó gyermeket ellátó 

intézményt, annak működési dokumentumait.  

Legyen képes beilleszkedni a gyermeket ellátó intézmény felnőtt és gyermek 

közösségébe. 

A gyermeket ellátó intézmény mindennapos működését ismerje meg és fokozatosan 

vegyen részt részben, majd egészében önálló tevékenységek végzésében. Alkalmazza a 

gyermekek megismerésének módszereit. 

Legyen képes a gyermekek bevonásával önálló háztartási tevékenységek és egyéb 

szabadidős foglalkozások szervezésére. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyermekotthoni gyakorlat tantárgy kapcsolódik a gyermekvédelmi ismeretek, a 

gyermekotthon tantárgyak szakmai tartalmaihoz. 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Ismerkedés a gyermekotthonnal 35 óra 



 

 

A gyermekotthon/gyermeket ellátó intézmény rendjének, dokumentumainak, 

házirendjének megfelelő munkavégzés.  

Beilleszkedés a gyermekotthon/gyermeket ellátó intézmény felnőtt kollektívájába. 

A gondozó saját tevékenységével és a gyermekek fejlődésével kapcsolatos 

dokumentumok, feljegyzések készítése. A gondozási feladatokkal és a gyermek testi 

működésével kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok feldolgozása, kommunikációja. 

A gondozási feladatokhoz és a mindennapi tevékenységéhez kapcsolódó tervezési, 

szervezési feladatok, nevelési tevékenységek. 

 

7.3.2. Gyermekfelügyelői feladatok 35 óra 

A gyermekcsoport, a gyermekek megismerése. A napi gondozási, nevelési feladatok 

ellátása a gyermekek bevonásával. 

A gyermekotthon/gyermeket ellátó intézmény természetes és mesterséges 

környezetének rendben tartása. Bekapcsolódása háztartásvezetési feladatok 

elvégzésébe. 

Részvétel a szabadidős és fejlesztő program tervezésében, szervezésében, 

lebonyolításában a gyermekek életkorához, egészségi állapotához, képességeihez és 

érdeklődéséhez igazodóan. 

Részvétel a gyermekotthon/gyermeket ellátó intézmény napi feladatainak 

ellátásában. Segítségnyújtás a gyermek környezetének kialakításában, rendezésében. 

A ruházat állapotának ellenőrzése, javítása, szükség esetén annak pótlásának jelzése. 

Részvétel ruházat beszerzésében.  

Részvétel a kultúrhigiénés szokások kialakításában, a napi gondozási feladatok 

ellátásában. 

Étrend készítése, élelmiszerek beszerzése, ételkészítés, étkeztetés, háztartási 

feladatok ellátása. 

Részvétel a gyermekcsoport mindennapi életének szervezésében, működtetésében.. 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyermeket ellátó intézmény: gyermekotthon, lakásotthon, gyermekek átmeneti otthona 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. megbeszélés x x     

2. szemléltetés x x     

3. projekt x x     

4. kooperatív tanulás x x     

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazand

ó eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 



 

 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x       

1.5. Információk önálló rendszerezése x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
x       

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x       

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

9.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

9.3. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x       

9.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x       

 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

  



 

 

A 10524-16 azonosító számú Gyermek-felügyeleti 

dokumentációs feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 
A 10524-16 azonosító számú Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Vezeti a nyilvántartást a gyermeket ellátó intézmény pénz- és egyéb 

eszközeiről 
x   x 

Vezeti a gyermeket ellátó intézmény eseménynaplóját x x x 

Dokumentálja a gyermek egyéni fejlődését   x x 

Rögzíti a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos adatokat   x x 

Segítséget nyújt a gyermek élettörténet- könyvének elkészítésében és 

vezetésében 
  x   

Segítséget nyújt a gyermekekkel kapcsolatos dokumentációs rendszer 

vezetésében 
x x x 

Vezeti a munkakörhöz kötött dokumentációt x   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A gyermek megfigyelése   x   

Élettörténet-könyv készítés   x x 

A gyermekkel kapcsolatos dokumentációs rendszer   x   

A munkakörhöz kötött dokumentáció x   x 

Pénz- és eszközkezelés x   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi és szakmai szöveg megértése x x   

Köznyelvi és szakmai szöveg írásban és szóban való alkalmazása   x x 

Elemi számolási készség x x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat x x x 

Önállóság x x x 

Megbízhatóság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség   x x 

Kapcsolatteremtő készség   x x 

Irányíthatóság   x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x x 



 

 

Kreativitás, ötletgazdagság x x   

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x 

 

8. Gyermekotthoni adminisztrációs ismeretek tantárgy 36 óra 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyermekotthon alapító okiratának és annak, mellékleteinek, szabályzatainak formai és 

tartalmi megismerése, megértése. Egyéb működési dokumentumok készítési menetének 

megismerése. A gyermekotthon fenntartásának módjai. A működésre ható szabályzók 

megismerése. A mindennapi munka adminisztrálásának, szabályainak és jelentőségének a 

megismerése. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyermekotthoni adminisztrációs ismeretek tantárgy kapcsolódik a gyermekvédelmi 

ismeretek, a gyermekotthon tantárgyak szakmai tartalmaihoz. 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. A gyermekotthon működésének szabályai, szabályzatai 18 óra 

A gyermekotthon működésének adminisztrációja 

A gyermekotthon működésének szabályzói 

A gyermekotthon alapdokumentációja, szabályzatai 

A gyermekotthon működését bemutató statisztikák, táblázatok, mutatók 

Gyermekotthon munkáját segítő projekt lehetőségek, pályázati lehetőségek 

 

8.3.2. A munkavállaló adminisztrációs kötelezettségei 18 óra 

A munkavállaláshoz kapcsolódó dokumentációk 

A munka teljesítésének dokumentumai 

A háztartásvezetéssel kapcsolatos adminisztráció 

Az átvett pénzeszközök célszerű felhasználása, szabályszerű nyilvántartása, 

elszámolása 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. megbeszélés     x   

3. projekt   x     

4. házi feladat x       

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  



 

 

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x     

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.4. Információk önálló rendszerezése   x     

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x     

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

9. Gyermekfelügyeleti dokumentációs ismeretek tantárgy 106 óra 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyermekfelügyelettel kapcsolatos napi adminisztrációs kötelezettség megismerése és a 

gyermekvédelmi nyilvántartási dokumentációs rendszer logikájának megértése. A 

tanulók legyenek tudatában a dokumentációs rendszer vezetésének szükségességével, az 

információk átadásának fontosságával. Sajátítsák el a dokumentációs rendszer kezelését. 

A vér szerinti szülőkkel történő kapcsolattartás dokumentálásának menete és annak 

jelentőségének megismerése. A munkavégzés közben átvett pénzeszközök kezelésnek 

szabályainak elsajátítása. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyermekfelügyeleti dokumentációs ismeretek tantárgy kapcsolódik a matematika –

közismeretei tantárgy tananyagtartalmaihoz. 

 

9.3. Témakörök 

9.3.1. Gyermek-felügyeleti munka dokumentálása 36 óra 

Az eseménynapló vezetésének fontossága, szabályai. 

Különleges események jelzése, dokumentálása. 

A kapcsolattartás dokumentációja. 

A pénzkezelési szabályai. 

Pénzkezelési dokumentáció a gyermekotthonban. Az átvett pénzeszközök célszerű 

felhasználása, szabályszerű nyilvántartása, elszámolás. 

A gyermekvédelmi nyilvántartási dokumentációs rendszer megismerése, kitöltésének 

személyi és időbeli szabályai. 



 

 

A gyermek és ifjúsági felügyelő közreműködési lehetőségei a kitöltésben. 

 

9.3.2. A gyermek fejlődésével kapcsolatos dokumentáció 35 óra 

A gyermeki fejlődés dokumentálása, a dokumentálás fontossága.  

Információszerzési lehetőségek a gyermek előéletéből. 

A gyermek fejlődésével kapcsolatos tapasztalatok folyamatos vezetése. 

A gyermek egészségi állapotáról való információ szerzés módjai, a hiányzó adatok 

pótlásának lehetőségei, dokumentálása. 

Az egészségügyi dokumentáció karbantartásának fontossága. 

Az adatvédelmi szabályok alkalmazása, az információk továbbadásának lehetőségei. 

 

9.3.3. Élettörténeti munka 35 óra 

Élettörténeti munka jelentőségének felismerése. 

A korai környezeti tényezők hatása a személyiségfejlődésre, a fejlődést akadályozó 

élettörténések felkutatásának fontossága.  

Az élettörténeti munka terápiás lehetőségeinek ismerete. 

Az élettörténeti munka, mint a felnőtt és a gyermek közötti nyílt kommunikáció, 

mint a múlt megismerésének, tudomásulvételének lehetősége. 

Az élettörténet feldolgozásának technikái, tartalmi és formai lehetőségei.  

A gyermek bevonása az élettörténeti könyv készítésébe. 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás x       

4. megbeszélés x       

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x x   

1.3. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x x   

1.4. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     



 

 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

10. Adminisztráció gyakorlata tantárgy 35 óra 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

Egy konkrét intézmény, gyermekotthon/gyermeket ellátó intézmény alapító okiratának és 

mellékleteinek, szabályzatainak formai és tartalmi megismerése, megértése a 

gyakorlatban. Egyéb, az intézményben használt működési dokumentumok készítési 

menetének megismerése, annak vezetése a gyakorlatban. A gyermekotthon/gyermeket 

ellátó intézmény fenntartásának módjainak áttekintése egy konkrét intézmény esetében. 

A működésre ható szabályzók megismerése a gyakorlatban. A mindennapos munka 

adminisztrálásának megismerése egy konkrét intézmény esetében. A 

gyermekotthonban/gyermeket ellátó intézményben zajló adminisztráció megismerése, 

gyakorlása. A gyermekfelügyelettel és a gyermekek fejlődésével, egészségi állapotával 

kapcsolatos dokumentálási munka gyakorlása. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az adminisztráció gyakorlata tantárgy kapcsolódik a gyermekvédelmi ismeretek, a 

gyermekotthon, a gyermekotthoni, gyermekfelügyeleti dokumentációs ismeretek 

tantárgyak szakmai tartalmaihoz. 

 

10.3. Témakörök 

10.3.1. Gyermekotthoni adminisztráció  11 óra 

A gyermekotthon/gyermeket ellátó intézmény szervezetének és működésének, 

szabályzatainak megismerése.  

A munkavégzés adminisztrációjának megismerése, saját munkavégzés 

adminisztrálása. 

A háztartásvezetéssel kapcsolatos adminisztráció megismerése, vezetése. 

 

10.3.2. Gyermek-felügyeleti dokumentáció 12 óra 

A gyermekfelügyelő és a gyermekotthoni asszisztens szerepének és 

kompetenciájának megismerése. 

A gyermekotthoni adminisztrációs feladatok megismerése, szükség szerinti vezetése. 

A gyermekvédelmi nyilvántartási dokumentációs rendszer megismerése, kitöltésének 

személyi és időbeli szabályai. 

Az adatvédelmi szabályok alkalmazása, az információk továbbadásának lehetőségei. 

 

10.3.3. A gyermek fejlődésével kapcsolatos dokumentáció 12 óra 

Élettörténeti könyv készítése, vezetésének folytatása a gyermek bevonásával. 

A gyermek dokumentációjának áttanulmányozása, további információk megszerzési 

lehetőségének felkutatása. 

A gyermek fejlődésével kapcsolatos tapasztalatok folyamatos vezetése. 



 

 

Az egészségügyi dokumentáció karbantartásának fontossága. 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyermeket ellátó intézmény: gyermekotthon, lakásotthon, gyermekek átmeneti otthona 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. megbeszélés x       

2. szemléltetés x       

3. projekt x       

4. kooperatív tanulás x x     

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.5. Információk önálló rendszerezése x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása x       

4.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x       

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       



 

 

5.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x       

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

SZH/1 évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A SZH/1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül sor, ezért alkalmazkodni kell 

a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév rendjéhez. Az összefüggő nyári 

gyakorlat sajátos körülmények között is teljesíthető, pl: nyári tábor, erdei iskola, különböző 

témájú táborok és programok lebonyolítása keretében. A szakmai gyakorlat lebonyolítása az 

iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és egyénileg történhet. A tanulók az oktató 

elméleti előkészítése után a kijelölt intézményben hospitálnak, illetve az ellátottak körében 

gyakorlati tevékenységet folytatnak. A megadott szempontok alapján feljegyzéseket 

készítenek, melynek tartalmaznia kell az adott intézmény struktúrájáról, ellátási formáiról, a 

foglalkozások megfigyeléséből, fejlesztési, módjairól, a szakértői munkáról szerzett elméleti és 

gyakorlati ismereteket is. A tanulók tapasztalataikat a foglalkozásokat vezető pedagógus 

bevonásával elemzik, a látottakat megbeszélik. 

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat szakmai célja: 

 

 A gyermekeket ellátó intézmény életének a gyakorlatban történő megismerése, a 

tevékenységek megszervezésének nehézségei és módszereinek szemrevételezése és azokban 

történő aktív részvétel. A szabadidő szervezésével kapcsolatos elméleti tudás gyakorlatban 

történő alkalmazása, programok szervezése, bonyolítása. Az ellátott gyermekek ápolási 

gondozási feladatainak és életvezetésének segítése a mindennapokban. 

 

A tanuló ismerje meg a gyakorlati felkészítésének helyet adó intézményt, annak működési 

dokumentumait. Ismerje meg annak mindennapos működését és fokozatosan vegyen részt 

részben majd egészében az önálló tevékenységek végzésében. Legyen képes beilleszkedni a 

felnőtt és gyermek közösségébe.Alkalmazza a gyermekek megismerésének módszereit. 

Legyen képes a gyermekek egyéni képességeinek figyelembe vételével történő bevonásával 

önálló háztartási tevékenységek és egyéb szabadidős foglalkozások szervezésére. 

 

Továbbá mindazon munkafolyamatokat tapasztalja meg és gyakorolja, melyek a gyermekek 

napi tevékenységének megszervezéséhez szükségesek a napi feladatok végzésében és 

életformájuk helyes mederben tartása érdekében.  

 

Az életvezetési ismeretek gyakorlata során részvétel az egészségmegőrzésben, az ellátottak 

önellátásának, helyes életmódjának elősegítésében, az önálló életre történő felkészítésükben, a 



 

 

személyes és hivatalos ügyek intézésének segítésében és a háztartásgazdálkodás, 

háztartásvezetés területén végzett nevelői munkában, környezetvédelemre nevelésben. 

Háztartásvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátása: bevásárlás, ételkészítés; a környezet 

rendben tartása; közös használatú eszközök és tárgyak állapotának ellenőrzése, karbantartása, 

javíttatás szükségességének jelzése. 

 

A gyermek tanulmányaival kapcsolatos, iskolai felszerelésének ellenőrzése, karbantartása, 

pótlása; a gyermek bevonása a saját használatú eszközök rendben tartásába, részvétel a tanulás 

segítésében.  

A szabadidő eltöltésének, szabadidős szervezési ismeretek gyakorlati alkalmazása. Különböző 

szabadidő hasznos eltöltését segítő tevékenységek, elsajátítása. Részvétel a szabadidő 

szervezésében, a játékokban, a mozgásos aktivitások szervezésében, vezetésében, a szellemi 

aktivitások szervezésében, vezetésében. 

 

Ismerje meg és gyakorolja a gyermeket ellátó intézményben zajló adminisztrációs feladatokat. 

A gyermekfelügyelettel és a gyermekek fejlődésével, egészségi állapotával kapcsolatos 

dokumentációs munkát. 

 

  



 

 

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

31 761 02 

Házi időszakos gyermekgondozó 
rész-szakképesítés  

SZAKKÉPZÉSI HÍD programban történő 2 éves oktatásához  

 

az 54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítés kerettanterve alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 761 02 

A részszakképesítés megnevezése: Házi időszakos gyermekgondozó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 2 Szociális szolgáltatások 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: III. Szociális 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése 

Betöltött 15. életév 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 



 

 

részletei az alábbiak: nincs  

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

VI. A részszakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai rövidebb képzési idejű részszakképesítés 

oktatásához: 

 

SZH/1 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/1 

évfolyam 

éves óraszám  

(36 héttel) 

SZH/2 évfolyam 

heti óraszám 

SZH/2 évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 24 864 17 595 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
7,5 270+105 14,5 507,5 

Összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  

(közismereti rész) 
3 108 2 70 

8-10% szabad sáv  

(szakmai rész) 
0,5 18 1,5 52,5 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+105 35 1225 

 

A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő 953 óra (270+105+507,5+18+52,5) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül (és azabadsávval) 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

12046-16 

Gyermekellátási 

alapfeladatok és 

alapelvek 

Szakmai 

készségfejlesztés és 

kommunikációs 

gyakorlat 

  1,5 

105 

    

Gyermekvédelmi 

ismeretek 
1       

Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
    3   

Gondozási, ápolási 

ismeretek 
1,5+0,5   3   

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 
  1   2 

10528-12 Házi 

időszakos 

gyermekfelügyelet 

Házi időszakos 

gyermek-felügyeleti 

ismeretek 

2,5   4+1   



 

 

Házi időszakos 

gyermekfelügyelet 

gyakorlata 

      2,5+0,5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 5+0,5 2,5 10+1 4,5+0,5 

Összes heti/ögy óraszám 7,5+0,5 105 14,5+1,5 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 

kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 

legalább 90%-át lefedi.  

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 10% 

felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat /tanárokat 

/oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve a 

gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménym

odul 

Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összese

n 

SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti 
gyakorla

ti 

12046-16 

Gyermekellátás

i alapfeladatok 

és alapelvek 

Szakmai 

készségfejlesztés és 

kommunikációs 

gyakorlat 

0 54 

105 

0 0 54 

A reális énkép szerepe a 

szociális segítésben 
  18     18 

A szakmai 

együttműködés 

készségei 

  18     18 

A segítő kapcsolat 

eszközeinek alkalmazása 
  18     18 

Gyermekvédelmi 

ismeretek 
36 0 0 0 36 

A gyermekvédelem 

története 
4       4 

A gyermekvédelem jogi 

szabályozása 
8       8 

A gyermekvédelem mai 

rendszere 
8       8 

A gyermekvédelem 

pszichológiai 

vonatkozásai 

8       8 



 

 

Szükségletek és 

erőforrások 
8       8 

Gyógypedagógiai 

ismeretek 
0 0 105 0 105 

Fejlődési 

rendellenességek, 

fogyatékosságok 

    35   35 

A gyógypedagógia, mint 

tudományág 
    35   35 

Fejlesztés, rehabilitáció     35   35 

Gondozási, ápolási 

ismeretek 
54+36 0 105 0 159+36 

Ismeretek a gondozásról 27       27 

Gyermekbetegségek 27   35   62 

Ápolási ismeretek     35   35 

Leggyakoribb 

gyermekbalesetek 
    35   35 

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 
0 36 0 70 106 

Gondozási, ápolási 

feladatok 
  36     36 

Gyermekotthoni, 

bölcsődei feladatok 
      35 35 

Karbantartási, 

fertőtlenítési feladatok 
      35 35 

10528-12 Házi 

időszakos 

gyermekfelügy

elet 

Házi időszakos 

gyermek-felügyeleti 

ismeretek 

90 0 140+35 0 230+35 

Nevelési ismeretek 45       45 

A házi 

gyermekfelügyelet, mint 

speciális munkaterület  

45       45 

A házi időszakos 

gyermekellátás 

pszichológiai dimenziói 

    70   70 

A gyermek ellátásával 

kapcsolatos ismeretek 
    70   70 

Házi időszakos 

gyermekfelügyelet 

gyakorlata 

0 0 0 
87,5+17,

5 

87,5+17

,5 

A gyermekfelügyelet 

dokumentációjának 

gyakorlata 

      15 15 



 

 

Gyermekellátási 

gyakorlat 
      72,5 72,5 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 180+36 90 350+35 
157,5+17

,5 
777,5 

Összes éves/ögy óraszám: 270+36 105 507,5+52,5 882,5 

Elméleti óraszámok/aránya   583 / 60,05%     

Gyakorlati óraszámok/aránya   370 / 39,94%     

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a 

felosztásra került. 

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 10% 

felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat /tanárokat 

/oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve a 

gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás.  



 

 

A 12046-16 azonosító számú Gyermekellátási 

alapfeladatok és alapelvek megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

A 12046-16 azonosító számú Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Tiszteletben tartja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

alap és szakellátás intézményeiben szolgáltatást 

igénybe vevők, ellátottak értékeit, autonómiáját, 

identitását; érdekeit szem előtt tartva oldja meg az 

etikai dilemmákat 

x       x 

Munkája során kezeli előítéleteit, a szerep-

összeférhetetlenségeket 
x       x 

A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a 

birtokába jutott információkat 
x       x 

Együttműködik más szakemberekkel, betartja szakmai 

illetékessége határait 
x       x 

Alkalmazza az önismeret-fejlesztés, az önvédelem és a 

szakmai hitelesség megőrzésének technikáit 
x         

A segítséget kérőkkel kapcsolatot épít ki, nondirektív, 

segítő beszélgetést folytat 
x       x 

Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a 

konfliktuskezelés különböző módszereit 
x       x 

Értelmezi a gyermeki és szülői jogokat és 

kötelességeket 
  x x x   

Alkalmazza a gyermek védelmében elfogadott 

szabályokat 
  x   x x 

Tájékozódik a gyermek családi körülményeiről, a 

család nevelési szokásairól 
  x x   x 

Törekszik a családi nevelés értékeinek megismerésére 

és megőrzésére, a családi nevelés segítésére 
  x x   x 

Biztosítja a gyermek számára a fizikai és érzelmi 

biztonságot nyújtó nyugodt légkört 
  x x x x 

A gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő 

egyéni gondozást végez 
  x x x x 

Szervezi a gyermekek napi tevékenységét, biztosítva a 

játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a 

rekreálódás feltételeit 

    x x x 



 

 

Életkori sajátosságok, egyéni képességek és igények 

figyelembevételével bevonja a gyermeket a 

mindennapi tevékenységbe, segíti a kultúrhigiénés 

szokások, egyéni ízlés kialakulását 

  x x x x 

Segíti a társadalmilag elfogadott értékrend kialakulását 

a gyermekben 
  x x     

Törekszik a kornak és fejlettségnek megfelelő 

ingergazdag környezet kialakítására 
  x x   x 

Biztosítja a környezet baleset- és akadálymentességét, 

a gyermekre veszélyes anyagok biztonságos tárolását 
  x   x x 

Segíti a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, 

új kapcsolatok kialakítását és ápolását 
  x     x 

Figyelemmel kíséri és szükség szerint, az életkortól 

függően segíti a gyermek játékát 
    x x x 

Segíti a gyermek képességeinek kibontakozását     x   x 

Észleli a gyermek lelkiállapotának változásait, 

problémafel-tárást végez 
  x x   x 

Felismeri az átlagostól eltérő viselkedési formákat, a 

gyermek sajátos nevelési igényét, segíti a másság 

elfogadását 

  x x   x 

Felismeri a gyermek betegségét   x x x x 

Betartja az ellátási formához kapcsolódó szabályokat, 

illetve gondoskodik azok betartásáról 
  x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Szakmai etikai szabályok és alkalmazásuk a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás területén, az 

intézmények etikai kódexei, a szakemberek 

kompetencia határai 

x x x   x 

Vonzalmak és taszítások jellemzői, az előítéletek 

kialakulásának okai és működésének jellemzői 
x x x   x 

A csoportok kialakulása, szerkezete és a csoportközi 

viszonyok jellemzői, az együttműködés 

szociálpszichológiai jellemzői 

x         

A konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés módszerei x x x   x 

A segítés pszichológiai összefüggései x x x   x 

Az önismeret forrásai, az énvédő technikák x         

A kommunikáció csatornái, jellemzői, a nondirektív és 

a segítő beszélgetés jellemzői 
x       x 

A szocializáció folyamata és színterei, a szociális 

identitás kialakulásának összefüggései, a szerep 

fogalma és jellemzői, a gyermekek kapcsolatainak 

fejlesztése 

  x x     

Gyermekek és fiatalkorúak büntethetősége   x       

Az egészségügyi ellátások szabályai   x x x x 

Az inklúzió, integráció és a differenciált nevelés 

lehetőségei, a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló 

ellátások, intézkedések 

  x x   x 



 

 

A szükségletek és erőforrások feltárásának módszerei   x x     

Az emberi szükségletek, a kötődés és biztonságérzet 

fontossága, a család, mint támogatórendszer, és mint 

problémaforrás jellemzői, deviáns jelenségek és 

kialakulásuk okai 

  x x     

Életmód, kultúra fogalma, az etnikai kisebbségek 

sajátosságai 
  x   x   

A mentális fejlődés segítése, a tanulási folyamat, 

tanulás-segítés 
  x x   x 

A nevelési hatáskeltés pszichológiai alapjai, nevelési 

stílusok és attitűdök, a segítés pszichológiai 

összefüggései 

  x x x x 

A nevelői szerep összefüggései, sikerek és kudarcok a 

nevelésben 
  x   x x 

A gyógyszerek használatának és tárolásának szabályai, 

elsősegélynyújtás 
    x x x 

Az akadálymentesítés és a baleset megelőzés 

szabályai, technikái 
  x x x x 

A gondozás célja, feladatai, célcsoportjai, a gondozás, 

mint a nevelés eszköze, a testi gondozás módszerei, 

szabályai 

  x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi és szakmai szöveg megértése, írásban és 

szóban való alkalmazása 
x x x x x 

Információforrások kezelése   x x x x 

Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek 

használata 
      x x 

Gyermekjátékok használata    x x   x 

Informatikai eszközök és híradástechnikai eszközök 

használata 
  x x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség x x x x x 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság   x x x x 

Rugalmasság, döntésképesség   x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő és konfliktuskezelő készség   x x x x 

Empátia, segítőkészség   x x x x 

Közérthetőség, adekvát kommunikáció   x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés   x x x x 

Problémaelemzés, -feltárás x x x x x 

Rendszerben való gondolkodás   x x x x 

 

 

 

  



 

 

11. Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat tantárgy  54 óra 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók pályaszocializációjának, szakmai identitásának elősegítése. A segítő kapcsolat 

tudatos működtetésének megalapozása. A segítő kapcsolat létesítéséhez és 

működtetéséhez szükséges készségek és a személyiség fejlesztése. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nem információkra, hanem a tanulók családban, a gyermekellátó és oktatási 

intézményekben, a kortárscsoportokban, szűkebb és tágabb társadalmi közegekben 

szerzett eddigi élettapasztalataira, önismeretére és személyiségének jellemzőire alapozva 

folynak a tréningszerű foglalkozások, ahol a kölcsönös interakciók során felmérhetik 

saját és mások hatását a társas helyzetekben, társas kapcsolatokban. 

 

11.3. Témakörök 

11.3.1. A reális énkép szerepe a szociális segítésben 18 óra 

A szakmai önismeret jelentősége a segítő szakmában. A segítő szakma hatása a 

személyiségre. Az önismeret forrásai, a reális énkép szerepe a segítő szakmában. 

Önmagunk és mások ismerete, énvédő technikák. 

 

11.3.2. A szakmai együttműködés készségei 18 óra 

A szakmai együttműködés összefüggései, etikai szabályai és dilemmái. A 

kompetencia határok és a titoktartási kötelezettség helyes értelmezése. Az egyéni 

különbségek, eltérő személyiségek jelentősége a szakmai tevékenység során. Attitűd, 

előítélet, szociális érzékenység, a segítő szakember beállítódása, emberképe és 

világnézetének hatása a klienssel való kapcsolatra.A csoportok kialakulása, 

szerkezete és a csoportközi viszonyok jellemzői, az együttműködés 

szociálpszichológiai jellemzői. 

 

11.3.3. A segítő kapcsolat eszközeinek alkalmazása 18 óra 

A segítő kapcsolat eszközei. A megismerést befolyásoló tényezők: vonzalmak és 

taszítások jellemzői, az előítéletek kialakulásának okai és működésének jellemzői. A 

kommunikáció és a társas érintkezés kultúrája. A szakmai kommunikáció, a kulturált 

vitakészség és a konfliktuskezelés fejlesztése. A meggyőzés kommunikációs 

eszközeinek alkalmazása. A segítő beszélgetés. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

8-15 fős csoportokban szervezett csoportmunka. Tanteremben, csoportszobában, ahol 

lehetőség van a körbeülésre 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Szabad interakciós, encounter, dráma, pszichodráma csoport strukturált gyakorlatok 

vagy más a csoportmunkára alkalmas technika. 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     



 

 

2. szerepjáték   x     

3. megbeszélés   x     

4. vita   x     

5. szemléltetés   x     

6. kooperatív tanulás   x     

7. szimuláció   x     

8. esetmegbeszélés   x     

9. játék   x     

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete (differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni 
csoport-

bontás 
osztály-keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   x   

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x   x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A foglalkozások célja az önismeret és a személyiség fejlesztése, ezért a teljesítmény és az 

értékelés mindig egyéni. A csoportos munka során a csoportvezető a választott módszernek 

megfelelően egyéni és csoportos visszajelzést ad. A fejlődés feltétele a jelenlét, amit a 

csoportvezető aláírásával igazol, és ez megfelel a követelmények teljesítésének. 

 

12. Gyermekvédelmi ismeretek tantárgy 36 óra 

 



 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyermekvédelem tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók ismerjék meg a 

gyermekvédelem történetét, a gyermekekről való gondoskodást meghatározó tényezőket. 

Ismerjék meg a gyermekvédelem mai rendszerét, működését, jogszabályi 

meghatározottságát. A területhez kapcsolódó jogszabályok ismerete alapján legyenek 

képesek arra, hogy a gyermekek és vérszerinti családjaik számára segítséget 

nyújthassanak a megismert ellátási formákkal. Ismerje meg a tanuló a saját 

kompetenciáit. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyermekvédelmi ismeretek tantárgy kapcsolódik a történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek tananyagtartalmaihoz. 

 

12.3. Témakörök 

12.3.1. A gyermekvédelem története 4 óra 

A gyermekvédelem rövid történeti áttekintése: 

Gyermekkép, a gyermekekről való gondoskodás meghatározó tényezői. 

A gyermekekről való gondoskodás korszakai: 

 Az állami gondoskodástól a mai gyermekvédelemig 

 Állami gyermekvédelme 1945-ig; 

 A gyermekek védelme 1945-től; 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

 

12.3.2. A gyermekvédelem jogi szabályozása 8 óra 

A gyermekvédelem jogi szabályozása, alapelvei, rendszere és szereplői.  

A gyermekek jogainak hazai és nemzetközi értelmezése. 

Családjog: a szülői jogok és kötelezettségek; a felügyeleti jog, és a gyámság. 

A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései. 

Az adat- és információkezelés jogi és etikai szabályai. 

A gyermek és fiatalkorúak büntethetősége. A gyermek és fiatalkorúak büntetésének 

irányelvei, a velük szemben alkalmazható büntetési tételek 

 

12.3.3. A gyermekvédelem mai rendszere 8 óra 

A gyermekvédelem fogalma. A gyermekvédelmi ellátó rendszer célja. A 

gyermekvédelmi ellátórendszer intézményei. 

Pénzbeli és természetbeni ellátások  

A gyermekjóléti alap- és a gyermekvédelmi szakellátás fogalma, meghatározó 

tényezői, eszközei.  

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések 

A gyermekvédelem dilemmái. 

A gyermekek és a gyermekes családok támogatására szolgáló intézmények, ellátások 

rendszere. A jelzőrendszer működése, résztvevői. 

Intézkedési hatáskörök, felülvizsgálatok, az intézkedés megszűnésének és 

megszüntetésének feltételei. 

A védelembe vételt megelőző családsegítési módszerek, lehetőségek. Családok, ill. 

gyermekek átmeneti otthonába való bekerülés.  

A védelembe vétel alkalmazhatósága, jogi szabályozása, a védelembe vétel célja.  



 

 

Az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel elrendelésének okai, az 

elhelyezés lehetőségei.  

A gyámhivatal feladat és jogköre az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe 

vétel esetén. Az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel felülvizsgálata, 

megszűnésének illetve megszüntetésének okai. 

A szülői felügyeleti jog érintettsége védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés 

illetve nevelésbe vétel esetén. A kapcsolattartás lehetőségei, szabályozása, 

korlátozásának feltételei. A gyermek gyámsága és törvényes képviselete a nevelésbe 

vételt követően. 

Az ellátottak helye az intézményi struktúrában, a jogosultságok érvényesítésének 

lehetőségei és akadályai. 

 

12.3.4. A gyermekvédelem pszichológiai vonatkozásai 8 óra 

Az érett, felnőtt személyiség fogalma és aspektusai. Házasság, házasságon belüli 

konfliktusok. 

Döntések, felelősség és érettség a gyermekvállalásnál. Szülővé válás. Szeretet, 

összetartozás, biztonság, egymás iránti felelősség a családban. Családi 

kommunikáció, szabályok. A család nélkül nevelkedett szülők családja. 

Gyermek az összeomló kapcsolatban, a család széthullása. A válás, az új házasság, új 

gyermekek (testvérek), mozaik család. 

A veszélyeztetés lehetséges okai, formái, pszichológiai aspektusai, összetevői. Az 

elhanyagolás fajtái, lehetséges okai, formái, pszichológiai aspektusai. 

A családon belül elszenvedett traumák elemzése, következményeinek felismerése. 

A beavatkozást kiváltó jelzések a gyermek családjából történő kiemelését 

eredményező esetek. 

A családból való kikerülés traumája, megnyilvánulási formái. A megrázkódtatás 

enyhítésének lehetőségei.  

A régi környezet és kapcsolat elvesztése, a segítségnyújtás módjai a veszteség, a 

gyász feldolgozásában. 

A megváltozott környezet elfogadása, beilleszkedés. 

Gyermekbántalmazás, a bántalmazás fajtái és tünetei. A gyermek segítése a traumák 

feldolgozásában. 

 

12.3.5. Szükségletek és erőforrások 8 óra 

A vérszerinti család meghatározó szerepe, jelentősége a gyermek életében. A családi 

kapcsolatok rendszere és hatása a gyermek szocializációjára. A szocializáció szerepe 

a gyermeki személyiség fejlődésére.  

A munkavégzés és a döntések felelőssége. Kölcsönös elfogadás, bizalom: a gyermek 

– a vér szerinti család – a segítő.  

A tanácsadás, a beavatkozás mértéke. 

Új gyermek helye a csoportban, pozitív és negatív hatású csoportdinamikák, 

beavatási rituálék. 

Információszerzési lehetőségek a gyermek előéletéről. A megfigyelés szerepe. 

A gyermek ellátását biztosító házi- és szokásrendjének elfogadása, elfogadtatása, 

beilleszkedés. 

Új kapcsolatok, személyes élettér kialakítása.  

A társkapcsolatok általános jellemzői, befolyásoló tényezői. A kapcsolatok 

létrejöttének céljai, okai. 

 

 



 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x       

3. megbeszélés   x     

4. vita   x     

5. szemléltetés     x 

Oktatástechnikai 

eszközök (laptop, 

projektor) 

6. kooperatív tanulás   x     

7. házi feladat x       

8. esetmegbeszélés   x     

9. 
jogszabályok 

értelmezése 
    x   

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete (differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni 
csoport-

bontás 
osztály-keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
x   x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

3.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     



 

 

3.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

13. Gyógypedagógiai alapismeretek tantárgy 105 óra 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg az ember biológiai fejlődésének szakaszait, az eltérő 

fejlődési ütem vagy fogyatékosság jellemzőit, az ezekre utaló jeleket. Tudják, hogy 

milyen tényezők befolyásolják és melyek okozzák az átlagtól eltérő fejlődést.  

Ismerjék a gyógypedagógia területeit, a fejlesztések lehetőségeit s ebben saját 

szerepüket. 

Legyenek képesek együttműködni a gondozottak, ellátottak fejlesztése, 

rehabilitációja,társadalmi elfogadása, beilleszkedéseérdekében a szakemberekkel, 

intézményekkel, érdekképviseletekkel.  

Ismerjék az inkluzió, integráció és a differenciált nevelés és a társadalmi 

elfogadásuk, beillesztésük lehetőségeit. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyógypedagógiai alapismeretek tantárgy kapcsolódik a biológia-egészségtan 

tantárgy tananyagtartalmaihoz. 

 

13.3. Témakörök 

13.3.1. Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok 35 óra 

Az ember biológiai fejlődésének szakaszai: a fejlődést befolyásoló tényezők (öröklött 

adottságok, veleszületett rendellenességek, környezeti hatások, életmód stb.). 

A méhen belüli fejlődés, a születés folyamata, a kompetens újszülött biológiai 

jellemzői. 

Az egészséges csecsemő fejlődése (motoros, mentális, szociális); az 1-3 éves 

gyermek fejlődése. (értelmi, érzelmi, akarati, én tudat, autonómia). 

Az óvodáskorú gyermek jellemzői, az iskolaérettség kritériumai. 

A kisiskolás gyermek fejlődési sajátosságai; a gyermek fejlődésének sajátosságai 

pubertás korban. Az ifjúkor biológiai jellemzői. 

Méhen belüli, peri-, és postnatális ártalmak (fizikai, kémiai hatások, fertőzések) és 

ezek hatása a magzatra. Öröklött fejlődési rendellenességek. Genetikai tanácsadás, 

perinatális diagnosztika, a szűrővizsgálatok jelentősége.  

Az inger gazdag környezet, az étkezés, a napirend, az alvás és levegőzés szerepe, 

fontossága a gyermekfejlődésében. 

 

13.3.2. A gyógypedagógia, mint tudományág 35 óra 

A gyógypedagógia fogalma, tárgya, célja, területei. 

Fejlődési zavarok, retardáció és regresszió, reverzibilitás, irreverzibilitás fogalma.  

A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulási fajtái, jelei a mozgás, 

beszédfejlődésben, a szociális kapcsolatok és az önállósodás, kultúrhigiénés 

szokások kialakulásában  



 

 

Organikus okokra visszavezethető sérülések: látás-, hallás-, beszéd-, mozgás-, 

értelmi és érzelmi, akarati sérülések. Az eltérő fejlődésből eredő hátrányok: a sérült 

gyermek önbecsülése, önértékelése, lehetőségei az önálló életvitelre.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek jellemzői, fejlesztésük lehetőségei.  

Beilleszkedési, tanulási, magatartásbeli zavarral rendelkező gyermek jellemzői. 

A különleges és speciális szükségletű gyermekek jellemzői, ellátási területei. 

A sérült speciális helyzetéből adódó egyéni szükségletek feltárása és kielégítése. 

 

13.3.3. Fejlesztés, rehabilitáció 35 óra 

A habilitáció, rehabilitáció meghatározása. 

A rehabilitáció területei (orvosi, gyógypedagógiai, foglalkoztatási, munka-

rehabilitáció). 

A fogyatékosok rehabilitációjának komplexitása. 

A rehabilitációt segítő és akadályozó tényezők – averzió, előítélet, izoláció, 

viktimizáció. 

A gyermek biológiai és szerzett sérülései, az ezekből adódó hátrányok. Az vérszerinti 

család életmódjával és a szocializációval összefüggő hátrányok 

A szociokulturális, szubkulturális különbözőségekből eredő hátrányok fajtái, 

megnyilvánulási formái. Kommunikációs nehézségek. 

Családon belüli erőszak. Elhanyagolás, bántalmazás, veszélyeztetés fogalma, típusai. 

A hátrányok csökkentésének, korrekciójának módjai, lehetőségei a gyermekeket 

ellátó intézményekben. 

A gyermek és fiatalkorban előforduló szenvedélybetegségek fajtái, kezelési 

lehetőségei, szakember bevonásának szükségessége. 

Szocializációs hiányosságok, és a nem megfelelő szocializációból következő 

viselkedési anomáliák felismerése, okainak feltárása. A hiányosságok pótlása, a 

reszocializáció lehetőségei. 

Az eltérő fejlődésből eredő hátrányok felismerése, enyhítésének lehetőségei. 

Személyközi és intézményközi együttműködések fontossága (fogyatékos – 

szakember – család – gondozó; ellátó hely – iskola – fejlesztő intézmény). 

Az inklúzió, integráció és a differenciált nevelés fogalma, lehetőségei. 

Érdekképviseleti szervek 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x       

3. megbeszélés   x x   

4. vita   x     

5. projekt   x     

6. kooperatív tanulás   x     

7. házi feladat x       



 

 

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.3. 

Olvasott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.4. 

Hallott szöveg 

feldolgozása 

jegyzeteléssel 

x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x       

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban 

mondatszintű kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
  x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 

Feladattal vezetett 

kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 

  x     

4.2. 

Információk 

rendszerezése 

mozaikfeladattal 

  x     

4.3. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     

4.4. 
Csoportos 

helyzetgyakorlat 
  x     

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

14. Gondozási, ápolási ismeretek tantárgy 159 óra 

14.1. A tantárgy tanításának célja 



 

 

A tanuló ismerje meg a 0-18 (0-3, 3-6, 6-14, 14-18) éves korosztály ellátásához 

kapcsolódó gondozási, ápolási feladatokat. Tudatosuljon benne a gondozás és nevelés 

egysége. 

Ismerje meg a különböző korcsoportok leggyakoribb betegségeit és az azokkal 

kapcsolatos gondozási, ápolási feladatokat. 

Ismerje a tanuló az elsősegélynyújtás alapszabályait a szakterület speciális baleset- és 

munkavédelmi szabályait és legyen képes a balesetek megelőzésére. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gondozási, ápolási ismeretek tantárgy kapcsolódik a biológia-egészségtan tantárgy 

tananyagtartalmaihoz. 

 

14.3. Témakörök 

14.3.1. Ismeretek a gondozásról 27 óra 

A gondozás célja, feladatai, területei. A gondozás és nevelés egysége. A 

rendszeresség, az állandóság szerepe a gyermek gondozásában.  

Egyéni napi- és heti-rend fontossága, életritmus a gyermekek életében. 

A csecsemő és gyermekgondozás területei, feladatai: a csecsemő fogása, tartása, 

emelése. Fürdetés, a fürdetés eszközei. 

Öltöztetés: a célszerű és évszaknak megfelelő ruházat, a ruházat kezelése. 

A gyermek altatása, a pihenés ritmusa, alvásigény az egyes életkori szakaszokban; 

levegőztetés, napoztatás. 

A korszerű és egészséges táplálkozás alapelvei, feltételei; az életkornak és egészségi 

állapotnak megfelelő étrend összeállítása. A csecsemő és gyermek táplálása: az 

etetés, önállóságra nevelés, a rosszul evő, válogatós gyermek. Az önellátás, önállóság 

kialakítása. 

A gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozás lehetőségei, eszközei. A 

gondozás - mint az esztétikai nevelés egyik színtere, a bizalom és biztonság 

kialakításának lehetősége, az önértékelés, énkép kialakításának eszköze. 

Kultúrhigiénés szokások kialakítása és formálása csecsemő és gyermekkorban. A 

csecsemő és a gyermek környezete, a közvetlen környezet higiénéje, berendezési 

tárgyai, a gyermek játékai és azok tisztántartása. A fertőtlenítőszerek és eljárások 

alkalmazása, fertőzések elhárítása.  

A játék, mint a legfőbb tevékenységi forma a gyermek életében. A játék szerepe a 

gyermek fejlődésében. 

Egyéni ízlésformálás, kultúrhigiénés és egyéb szokások kialakításának lehetőségei 

 

14.3.2. Gyermekbetegségek 62 óra 

A leggyakoribb gyermekbetegségek fajtái, okai, hajlamosító tényezői. A beteg 

objektív és szubjektív tünetei, a beteg megfigyelésének szempontjai, terápiája, 

életmódra vonatkozó utasítások, diéta. 

Gyermekbetegségek: légutak betegségei (felső légúti hurutok, idegen test a légútban, 

krupp, hörghurut, asztma, tüdőgyulladás). 

Emésztőrendszeri betegségek (hányással járó kórképek, hasi fájdalommal-, 

hasmenéssel járó megbetegedések, székrekedés, étvágytalanság, csecsemőkori 

sorvadás). 

Anyagcsere betegségek (cukorbetegség, kóros soványság, elhízás). 

Idegrendszeri betegségek (agyhártya-gyulladás, idegrendszeri görcsbetegségek) 

gyermekkori fertőző betegségek.  

Szűrővizsgálatok és védőoltások csecsemő és gyermekkorban. 



 

 

Védőoltások és szűrővizsgálatok fajtái, szükségessége, időpontjai. A védőoltások 

kísérő tüneteinek enyhítése esetleges szövődményei.  

A szükséges beavatkozásokra való felkészítés módjai. 

 

14.3.3. Ápolási ismeretek 35 óra 

Alapellátási feladatok: fekvőhely és felszerelése, ágyneműcsere, a csecsemő és 

gyermek ruházata, pelenkázási módok, napi testápolás, a beteg csecsemő és gyermek 

táplálása. 

Konyhatechnikai eljárásokhoz kapcsolódó ismeretek. 

A leggyakoribb ételallergiák ismerete; a diétás kezelés alapelvei, a diéta fogalma, 

szerepe a beteg gyógyításában. 

A beteg gyermek megfigyelésének szempontjai, a tünetek értelmezése (öntudat, 

viselkedés, sírás, turgor, fájdalom, váladékok, kardinális tünetek stb.) enyhítésének 

technikái, módszerei. 

A beteg csecsemő és gyermek ápolása légúti betegség, hányás, hasmenés, 

székrekedés, fertőző betegség, láz esetén, a diéták felosztása. 

Fizikális gyógymódok ismerete és alkalmazása: nedves belélegeztetés, hűtőfürdő, 

priznic, a száraz meleg és hideg alkalmazása, borogatások.  

Gyógyszerelés, gyógyszerformák, a gyógyszerek alkalmazásának módjai 

gyermekkorban.  

A gyógyászati segédeszközök fajtáinak, használatának és karbantartásának ismerete. 

A gyermek megtanítása a biztonságos használatra, képességeinek megfelelően 

bevonása a segédeszköz karbantartásába. 

 

14.3.4. Leggyakoribb gyermekbalesetek 35 óra 

Az elsősegélynyújtás alapszabályai. 

Csecsemő és gyermekkorban leggyakrabban előforduló balesetek, sérülések és 

ellátásuk technikái. 

Ájulás, fulladás, idegen test a testnyílásokban. A légutak átjárhatóságának biztosítási 

technikái.  Orrvérzés, mérgezés, törések, ficam, rándulás, sebellátás. 

A gyógyszertárolás és gyógyszerelés szabályai, a házi patika szerei; fertőtlenítő 

eljárások és a fertőtlenítőszerek ismerete. 

A munkavégzéssel összefüggő általános baleseti és egyéb veszélyforrások, a 

munkahelyre vonatkozó biztonsági szabályok és előírások ismerete. 

A veszélyforrások csoportosítása: háztartási, munkahelyi, közlekedési veszélyek, 

különböző tevékenységi formák veszélyei. 

Különféle anyagok (vegyszerek, mérgek, gyógyszerek, stb.) biztonságos tárolása, 

mozgatása, nyilvántartása. A veszélyes hulladékok tárolásának szabályai.  

A gyermekintézményekre vonatkozó munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok 

ismerete. 

A játékszerekre vonatkozó balesetvédelmi szabályok. 

A vészhelyzet jelzése. Balesetvédelmi dokumentáció. 

A veszélyhelyzet elhárításának lehetőségei, módszerei, eszközei: mindennapi 

érintésvédelmi és szigetelési eljárások; a menekülési útvonalak kijelölésének 

feltételei, egyéni védőeszközök használata. 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Demonstrációs terem 

 



 

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási 

módszer 

neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és felszerelések  

egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás x       

3. szemléltetés   x x 

Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és 

kötszerek, rögzítő eszközök, valamint egyszer 

használatos steril eszközök, mentőláda felszereléssel  

4. 
kooperatív 

tanulás 
  x     

5. szimuláció   x     

6. házi feladat x       

7. 

gondozási, 

ápolási 

feladatok 

x x     

 

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete (differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni 
csoport-

bontás 
osztály-keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

3.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x     



 

 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása x       

4.2. 
Munkamegfigyelés adott 

szempontok alapján 
  x     

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

15. Gondozási, ápolási gyakorlat tantárgy 106 óra 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A gondozási, ápolási feladatok ellátásához szükséges készségek, képességek 

kialakítása demonstrációs-termi és gyermekintézményekben, gyermekekkel végzett 

feladatok közben. 

A szükséges baleset- és munkavédelmi szabályok betartása a munkafolyamatok alatt. 

A korszerű gondozási, ápolási eszközök használatának, karbantartásának és 

fertőtlenítésének megtanítása. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

15.3. Témakörök 

15.3.1. Gondozási, ápolási feladatok 36 óra 

Részvétel a gyermek ellátását biztosító napi feladatainak ellátásában. 

Segítségnyújtás a gyermek környezetének kialakításában, rendezésében. 

A ruházat állapotának ellenőrzése, javítása, szükség esetén a pótlás 

szükségességének jelzése. Részvétel a ruházat beszerzésében.  

Részvétel a kultúrhigiénés szokások kialakításában, a napi gondozási feladatok 

ellátásában. 

A csecsemő és gyermekápolás, gondozás korszerű eszközeinek alkalmazása. 

A fürdetés módja, menete. 

Pelenkázás, tisztába tevés.  

Öltöztetés, a levegőztetés feltételeinek előkészítése.  

Ágyazás, az altatás előkészítése. 

Lázmérés, lázcsillapítás, folyadékpótlás.  

A leggyakoribb gyermekbetegségekkel kapcsolatos ápolási tevékenységek. 

Testsúly, testmagasság mérése. 

Gyermektáplálékok elkészítése. 

 

15.3.2. Gyermekotthoni, bölcsődei feladatok 35 óra 

Részvétel a gyermek ellátását biztosító napi feladatainak ellátásában.   

Segítségnyújtás a gyermek környezetének kialakításában, rendezésében. 

Részvétel a kultúrhigiénés szokások kialakításában, a napi gondozási feladatok 

ellátásában. 

Étrend készítése, élelmiszerek beszerzése, ételkészítés, étkeztetés, háztartási 

feladatok ellátása. 

Részvétel a gyermekcsoport mindennapi életének szervezésében, működtetésében. 

 

15.3.3. Karbantartási, fertőtlenítési feladatok 35 óra 

Az ápolási és gondozási eszközök tisztántartása, tárolása. 



 

 

A csecsemő és a kisgyermek ruházkodásának kezelése, tisztántartása. 

A ruházat állapotának ellenőrzése, javítása, szükség esetén a pótlás 

szükségességének jelzése.  

Részvétel ruházat beszerzésében.  

Környezet higiéné, fertőtlenítés, a környezet és a használati eszközök, játékok 

tisztántartása, karbantartása. 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gyermekellátó intézmény: bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, lakásotthon, 

gyermekotthon 

 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x     

2. megbeszélés x x     

3. szemléltetés x x   Alapápolási eszközök 

4. kooperatív tanulás   x     

 

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám 
Tanulói 

tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

1.2. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

2. Szolgáltatási tevékenységek körében 

2.1. 

Önálló szakmai 

munkavégzés felügyelet 

mellett 

x       

2.2. 

Önálló szakmai 

munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x       

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  



 

 

A 10528-12 azonosító számú Házi időszakos gyermek-

felügyeleti feladatok megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

A 10528-12 azonosító számú Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Megismerkedik a gyermek szüleivel x x 

Megismerkedik a gyermekkel, törekszik arra, hogy személyét a gyermek 

elfogadja 
x x 

Enyhíti a szülőtől való időszakos elválás fájdalmát x x 

Ápolja a beteg gyermeket, szükség esetén biztosítja a szakszerű egészségügyi 

ellátáshoz jutást 
x x 

Gondozza, segíti a sajátos nevelési igényű gyermeket x x 

Figyelemmel kíséri a gyermekek ruházatának állapotát, jelzi a pótlás 

szükségességét 
x x 

Gyermekkíséretet lát el, megtanítja a biztonságos közlekedés szabályait x x 

Jelenléti ívet és eseménynaplót vezet az elvégzett feladatokról, a 

gyermekekkel történtekről 
x x 

Felismeri a gyermek bántalmazásának testi és pszichés tüneteit, jelzi 

felettesének és a gyermekjóléti szolgálatnak 
x   

SZAKMAI ISMERETEK 

A gyermek megismerésének módjai x x 

A szülő és a gyermek kapcsolata x x 

Sajátos nevelési igényű gyermek x x 

A család nevelési szokásai, hagyományai x x 

Életkornak megfelelő napirend kialakítása x x 

A biztonságérzet kialakítása x x 

Szabadidő szervezés x x 

Fogyatékos gyermekek ellátása x x 

Gyermekbalesetek és megelőzési lehetőségük x x 

Beteg gyermek gondozása x x 

A gyermekbántalmazás x   

Dokumentációs és nyilvántartási alapismeretek   x 

Különleges események jelzése x x 



 

 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi és szakmai szöveg megértése, írásban és szóban való alkalmazása   x 

Gyermekjátékok és kézimunka eszközök használata x x 

Informatikai eszközök alkalmazása   x 

Háztartási eszközök alkalmazás x x 

Elsősegély-nyújtási és gyógyászati segédeszközök használata x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság x x 

Elhivatottság, elkötelezettség, megbízhatóság és felelősségtudat x x 

Tájékozódás, önállóság, szervezőkészség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Empátia, tolerancia   x 

Kompromisszumkészség   x 

Kapcsolatteremtő készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladat értelmezés x x 

Kreativitás, ötletgazdagság   x 

Helyzetfelismerés x x 

 

16. A házi időszakos gyermek-felügyeleti ismeretek tantárgy 230 óra 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

Elsősorban az alapellátás keretében biztosítható olyan ellátási formára való felkészítés, 

ahol a gyermek saját otthonában történő ellátását gondozó útján kell biztosítani. Legyenek 

korszerű nevelési ismeretei a házi gyermek-felügyelethez, mint speciális munkaterülethez 

kapcsolódóan. Ismerje a házi időszakos gyermekellátás pszichológiai dimenzióit. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyermek megismerésének területei, módjai és lehetőségei. Találkozás a gyermekkel; 

kapcsolatkialakítás, elfogadás, egymásra hangolódás, közös élettér, kapcsolati szintek. 

A gyermek testi, egészségi, lelki és intellektuális állapotának, képességeinek 

megismerése. A sajátos nevelési igény megismerése. A gyermek és a szülők 

kapcsolatának megfigyelése. A családi nevelés sajátosságai, módjai. Értékek, szokások, 

hagyományok, különböző kulturális sajátosságok a gyermek családjában. Szocializációs 

szint felmérése. A gyermek érdeklődési köréhez és képességeihez igazodó napirend 

alkalmazása, szabadidős programok szervezése a családi szokásokhoz, értékrendhez 

igazodóan. Kommunikációs lehetőségek a házi gondozó munkájában a gyermekkel való 

játék, tanulás, nevelés során. Privát nyelv, egymásra hangolódás, támogatás, 

megerősítés, kapcsolatépítés. Szakmai kommunikáció a család tagjaival; hivatalos 

nyelv, nyelvi szótár, személyes beszélgetés. Konfliktusok, nehéz helyzetek kezelése. 

Hasonlóságok és különbözőségek az egyes gyermekek és életkorok között 

 

16.3. Témakörök 

16.3.1. Nevelési ismeretek 45 óra 

A gyermek megismerésének területei, módjai és lehetőségei. Találkozás a 

gyermekkel; kapcsolatkialakítás, elfogadás, egymásra hangolódás, közös élettér, 

kapcsolati szintek. A gyermek testi, egészségi, lelki és intellektuális állapotának, 



 

 

képességeinek megismerése. A sajátos nevelési igény megismerése. A gyermek és a 

szülők kapcsolatának megfigyelése. A családi nevelés sajátosságai, módjai. Értékek, 

szokások, hagyományok, különböző kulturális sajátosságok a gyermek családjában. 

Szocializációs szint felmérése. A gyermek érdeklődési köréhez és képességeihez 

igazodó napirend alkalmazása, szabadidős programok szervezése a családi 

szokásokhoz, értékrendhez igazodóan. Kommunikációs lehetőségek a házi gondozó 

munkájában a gyermekkel való játék, tanulás, nevelés során. Privát nyelv, egymásra 

hangolódás, támogatás, megerősítés, kapcsolatépítés. Szakmai kommunikáció a 

család tagjaival; hivatalos nyelv, nyelvi szótár, személyes beszélgetés. Konfliktusok, 

nehéz helyzetek kezelése. Hasonlóságok és különbözőségek az egyes gyermekek és 

életkorok között. 

 

16.3.2. A házi gyermekfelügyelet, mint speciális munkaterület 45 óra 

A gondozónő és a család jogai és kötelességei. Kapcsolat a családi rendszer tagjaival 

(az ellátásban nem részesülő gyermekek, nagyszülők, szülők). Etikai kérdések és 

dilemmák, titoktartási felelősségek és az információkezelés, hivatástudat. 

Megbízhatóság, hitelesség, munkaillemtan, munkaköri jogok és feladatok, 

viselkedési stílusok. Kompetencia határok, előítélet mentesség, az emberi méltóság 

tisztelete, eltérő vélemények tiszteletben tartása, érdekérvényesítés. A 

gyermekfelügyelő/gondozó modellnyújtó szerepe a gyermeknevelésben. Kapcsolat a 

munkáltatóval, eset-megbeszélési és szakmai segítségkérés lehetőségei. A gondozó 

ellenőrzése és beszámolási kötelezettsége. A házi gondozó alapvető fiziológiás 

szükségleteinek kielégítési módja. Munkajogi kérdések (munkaidő, szabadnap, 

szabadság, utazás). A házi időszakos gyermekfelügyelet megszervezése. 

 

16.3.3. A házi időszakos gyermekellátás pszichológiai dimenziói 70 óra 

A társas érintkezés pszichológiája (empátia, elfogadás, kapcsolati szintek, egymásra 

hatás). Megismerkedés, tájékozódás, beszélgetés a gyermekről. Kapcsolattartási és 

tájékoztatási formák és kötelezettségek. A szülővel való együttműködés jellemzői. 

A szülő és a gyermek kapcsolata. Családi szerepek, a család szerepe a gyermek 

életében és nevelésében. A családok társadalmi és élethelyzetbeli különbözőségei. A 

szülőtől való időszakos elválás traumája. A családi szokások, hagyományok 

jelentősége és tiszteletben tartása. A gyermekkel való együttműködés és 

biztonságérzet kialakításának fontossága. A szakmai és egyéni szempontok 

képviselete a szülői igényekkel szemben. A gyermekbántalmazás testi és lelki 

tünetei. A bántalmazott gyermek lelki traumájának, enyhítési lehetőségei. A 

bántalmazással kapcsolatos jelentési kötelezettség. A gondozó helye, szerepe a 

család és a gyermek életében. A házi időszakos gyermekfelügyelet lezárása, kilépés a 

család és a gyermek életéből   

 

16.3.4. A gyermek ellátásával kapcsolatos ismeretek 70 óra 

A biztonságos otthoni környezet és a gyermekkíséréssel kapcsolatos, illetve az 

általános közlekedési szabályok ismerete. A biztonságos közlekedés szabályainak 

elsajátíttatása a gyermekkel. A gyermekgondozás sajátosságai családi közegben, a 

primer szükségletek kielégítésének módjai és lehetőségei. A gondozó felelőssége a 

gyermek felügyeletével kapcsolatban, szerepe a család életében. A gondozó feladatai 

a házi időszakos gyermekgondozás során. A beteg gyermek ellátásával kapcsolatos 

feladatok. A leggyakoribb betegségek tünetei és lefolyása. Betegápolás, lázmérés, 

lázcsillapítás. Krízishelyzetek (pl. krupp, asztma) felismerése és az azonnali 

beavatkozás szükségessége. Diéta, alapvető gyógyszerismeret (készenléti csomag), a 



 

 

gyógyszerek helye a kisgyermekes családban. A gyermek speciális egészségügyi 

szükségleteinek ismerete. Balesetmentes, a gyermek korának és életkori 

szükségleteinek megfelelő környezet kialakítása. A gyermek és környezetének 

higiénéje: a tisztálkodás egészségtana. Öltözködés, mozgás és pihenés. Fűtés, 

világítás, szellőztetés, levegőztetés. A lakás be-és elrendezése. A gyermek élettere. 

Egészséges szokások kialakítása, a helytelen szokások elleni küzdelem. A gyermek 

táplálkozása: tápanyagigény, tolerancia, emésztés és étvágytalanság, felszívódás, 

táplálkozási módok, élelmi anyagok, táplálékok elkészítése. Az önállósodás 

elősegítése: a gyermek fejlődésével való lépéstartás, berendezés, idő- és helybiztosítás. 

A család kulturális és vallási szokásainak tiszteletben tartása. 

A gondozási munka intimitása, titoktartás, diszkréció. Családi ünnepek, különleges 

események, „civilként” való jelenlét (pl. születésnapi, nyaralási meghívás). 

Szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása az életkornak és a gyermek 

igényének megfelelően.  

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

Szolgáltatást nyújtó intézmények 

 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x   x   

2. elbeszélés x   x   

3. kiselőadás x       

4. megbeszélés x x x   

5. vita x x     

6. szemléltetés x   x 
Oktatástechnikai 

eszközök 

7. projekt         

8. kooperatív tanulás x x     

 

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete (differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni 
csoport-

bontás 
osztály-keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       



 

 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x       

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.4. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

 

16.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

17. A házi időszakos gyermekfelügyelet gyakorlata tantárgy 87,5 óra 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyermekek napközbeni ellátásaként - a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 

nappali felügyeletének, gondozásának, nevelésének, foglalkoztatásának gyakorlása.  

Elsősorban az alapellátás keretében biztosítható házi gyermekfelügyelői feladatok 

gyakorlása a család otthonában. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az ellátási formához kapcsolódó dokumentáció és nyilvántartások ismerete. A 

dokumentálás tartalmi, formai és ütemezési kritériumai. Munkaköri leírás, munkanapló, 

jelenléti ív, eseménynapló, megállapodás a család és a szolgáltatást nyújtó, illetve a család 

és a gondozó között. A szolgáltatási díj fizetés módja és dokumentálása. Jelzési és 

dokumentációs kötelezettség különleges események bekövetkeztekor. 

 

17.3. Témakörök 

17.3.1. A gyermekfelügyelet dokumentációjának gyakorlata 15 óra 

Az ellátási formához kapcsolódó dokumentáció és nyilvántartások ismerete. A 

dokumentálás tartalmi, formai és ütemezési kritériumai. Munkaköri leírás, munkanapló, 



 

 

jelenléti ív, eseménynapló, megállapodás a család és a szolgáltatást nyújtó, illetve a 

család és a gondozó között. A szolgáltatási díj fizetés módja és dokumentálása. Jelzési 

és dokumentációs kötelezettség különleges események bekövetkeztekor. 

 

17.3.2. Gyermekellátási gyakorlat 72,5 óra 

Kapcsolatfelvétel a szolgáltatást biztosító intézménnyel. Kapcsolatfelvétel a 

szolgáltatást nyújtó személlyel. Ismerkedés a szolgáltatást kérő családok 

élethelyzetével – dokumentumok alapján. Pl. az egyedülálló szülő gyermeknevelésben 

való átmeneti akadályoztatása esetén, többes ikrek születésekor, valamint az 

ikergyermekek gondozásának, nevelésének segítésére,a váltott műszakban dolgozó, 

egyedülálló szülő gyermekének a kora reggeli, illetve késő esti órákban, az egyik szülő 

betegsége esetén, ha emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, nevelésében, 

az egyik szülő halála esetén. Családlátogatás a szolgáltatást biztosító intézmény 

munkatársával közösen, az ő munkájának megfigyelése. Bekapcsolódás a 

gyermekekkel kapcsolatos gondozási, nevelési feladatok ellátásába.  

Az elvégzett feladatok munkanaplóban való rögzítése, értékelése. 

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A szolgáltatást nyújtó intézmények, a szolgáltatást igénybe vevő családok és/vagya 

helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer részeként családi 

gyermekfelügyeletet, családi napközit, helyettes szülő szolgáltatást, gyermekek 

átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát, nevelőszülő szolgáltatást biztosítóknál 

. 

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x     

2. elbeszélés x x     

3. kiselőadás x       

4. megbeszélés x x     

5. vita x x     

6. szemléltetés x x   Gondozási eszközök 

7. projekt         

8. kooperatív tanulás x x     

 

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     



 

 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x       

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x       

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x       

3.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x       

3.4. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.2. 
Önálló szakmai munkavégzés 

felügyelet mellett 
x       

5.3. 
Önálló szakmai munkavégzés 

közvetlen irányítással 
x       

 

17.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

SZH/1 évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A SZH/1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

A szakmai tartalom részletes kifejtése 

 



 

 

A SZH/1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül sor, ezért alkalmazkodni kell 

a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév rendjéhez. A szakmai gyakorlat 

lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és egyénileg történhet. A 

tanulók az oktató elméleti előkészítése után a kijelölt intézményekben hospitálnak, illetve az 

ellátottak körében gyakorlati tevékenységet folytatnak. A megadott szempontok alapján a 

tanulók naplót vezetnek és feljegyzéseket készítenek az adott intézmények vagy szolgáltatást 

nyújtók működéséről, ellátási formáiról, gyakorlati tapasztalatikról. A tanulók tapasztalataikat 

a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat megbeszélik. 

Az összefüggő szakmai gyakorlat szakmai célja: 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer monitorozó látogatások során és a 

gyermekeket ellátó, szolgáltatást biztosító intézmény életének a gyakorlatban történő 

megismerése, a tevékenységek megszervezésének nehézségei és módszereinek 

szemrevételezése és azokban történő aktív részvétel. Az ellátott gyermekek ápolási-gondozási 

feladatainak gyakorlása, valamint a szolgáltatást igénybe vevő családok gyermeknevelési 

feladatainak hatékony segítése a mindennapokban.  

A tanuló ismerje meg a gyakorlati felkészítésének helyet adó szolgáltatást nyújtó működési 

dokumentumait. Ismerje meg annak mindennapos működését és fokozatosan vegyen részt 

részben majd egészében az önálló tevékenységek végzésében. Továbbá ismerje meg az 

intézmény működési területén élő, szolgáltatást igénybe vevő családok élethelyzetét és 

szükségleteit. 

Legyen képes hatékony és együttműködő kommunikációra a szülőkkel, a kapcsolat 

minőségében feleljen meg a segítő feladatnak. Legyen képes beilleszkedni a felnőtt és gyermek 

közösségébe. Alkalmazza a gyermekek megismerésének módszereit. Legyen képes a 

tevékenységekbe ágyazódó nevelő eljárások során az elméletben elsajátított módszerek, 

eszközök adekvát alkalmazására, melyek az aktuális helyzethez, adott gyermek 

személyiségéhez, már meglévő vagy még hiányzó kompetenciáihoz, egészségi állapotához, 

hangulatához igazodnak.  

Mindazon munkafolyamatokat tapasztalja meg és gyakorolja, melyek a gyermekek napi 

tevékenységének megszervezéséhez szükségesek a napi feladatok végzésében és életformájuk 

helyes mederben tartása érdekében.  

Az életvezetési ismeretek gyakorlata során aktívan vegyen részt az egészségmegőrzésben, az 

ellátottak önellátásának, helyes életmódjának elősegítésében, az önálló életre történő 

felkészítésükben és a környezetvédelemre nevelésben. 

Vegyen részt a tanulás segítésében és a gyermek bevonásával, a tanulmányaival kapcsolatos 

iskolai felszerelésének ellenőrzésében, karbantartásában, a saját használatú eszközök rendben 

tartásába. 

Legyen képes a gyermekek egyéni képességeinek figyelembe vételével történő bevonásával a 

szabadidő eltöltésének, szabadidős szervezési ismeretek gyakorlati alkalmazására. Vegyen 

részt a különböző szabadidő hasznos eltöltését segítő tevékenységekben, szervezésében, a 

játékokban, a mozgásos és szellemi aktivitásokban. 

Ismerje meg és gyakorolja a gyermeket ellátó intézményben előírt adminisztrációs feladatokat. 

A gyermekfelügyelettel és a gyermekek fejlődésével, egészségi állapotával kapcsolatos 

dokumentációs munkát. 

 

  



 

 

6.26. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 

31 341 04 

Raktáros 

részszakképesítés Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához  

 

az 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítés kerettanterve alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 31 341 04 Raktáros részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

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

alapján készült. 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 04 

A részszakképesítés megnevezése: Raktáros 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem  

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Betöltött 15. életév 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Részszakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 



 

 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

VII. A részszakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai rövidebb képzési idejű részszakképesítés oktatásához: 

VIII.   

SZH/1 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/1 

évfolyam 

éves óraszám  

(36 héttel) 

SZH/2 évfolyam 

heti óraszám 

SZH/2 évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

 

Közismeret 24 864 17 595 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
7,5 270+105 14,5 507,5 

Összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  
3 108 2 70 

(közismereti rész) 

8-10% szabad sáv  
0,5 18 1,5 52,5 

(szakmai rész) 

Mindösszesen 
35 1260+105 35 1225 

(teljes képzés ideje) 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 953 óra (270+105+507,5+18+52,5) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül (és szabadsávval) 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10036-16 

 A raktáros feladatai 

A raktározás folyamatelemei 1   

105 

    

Raktárirányítás 1   1   

Raktári folyamatok bizonylatolása 0,5+0,5       

Veszélyes áruk raktározása     1,5   

Élelmiszerek raktározása     1,5   

Raktározás gyakorlat       10,5+1,5 

10070-12 

Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció alapjai 1       

Üzleti kommunikáció gyakorlat.   4     

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 3,5+0,5 4 4 10,5+1,5 

Összes heti/ögy óraszám 7,5+0,5 105 14,5+1,5 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-át lefedi.  

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 

10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat 

/tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, 



 

 

elősegítve a gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola, a 

fentiek szerint rendelkezett szakmai programjában. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Raktáros - OKJ 31 341 04 rész-szakképesítés 

éves órahálója 2017. szeptember 1-jétől NAPPALI 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10036-16 A 

raktáros feladatai 

A raktározás folyamatelemei 36 0 

105 

0 0 36 

A raktározási folyamat 

modulrendszere 
18       18 

A raktározás eszközrendszere 18       18 

Raktárirányítás 36 0 35 0 71 

A raktár információs rendszere 9       9 

A raktárirányítási rendszer 27   35   62 

A raktári folyamatok 

bizonylatolása 
18+18 0 0 0 36 

A raktári árumozgások bizonylatai 18       18 

Raktári készletezés bizonylatai 18       18 

Veszélyes áruk raktározása 0 0 52,5 0 52,5 

Veszélyes áruk jellemzői     17,5   17,5 

Veszélyes áruk raktározási 

folyamata és szabályai 
    35   35 

Élelmiszerek raktározása 0 0 52,5 0 52,5 

Élelmiszer biztonság     17,5   17,5 

Élelmiszer biztonság a 

raktározásban 
    35   35 

Raktározás gyakorlat 0 0 0 367,5+52,5 420 

Raktározási folyamatok és 

eszközeik 
      116 116 

Számítógépes raktárirányítás       87+23 110 

Komissiózás a gyakorlatban       164,5+29,5 194 

10070-12 

Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció alapjai 36 0 0 0 36 

Kommunikáció folyamata, fajtái, 

etikett és protokoll 
18       18 

Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli 

elemei 
18       18 

Üzleti kommunikáció gyakorlat 0 144 0 0 144 

Üzleti nyelvi kultúra gyakorlat   48     48 

Üzleti magatartás gyakorlat   48     48 

Viselkedéskultúra gyakorlat   48     48 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 126+18 144 140 367,5+52,5 777,5+70,5=848 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 882,5+70,5=953 

Elméleti óraszámok/aránya 126+140+18=284óra    30,1% 



 

 

Gyakorlati óraszámok/aránya 144+105+367,5+52,5=669     69,9%   

 Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti 

és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. Az estis 

óraszámok, a heti és éves bontások a pedagógiai program releváns kötetének szakmai 

részében megtalálhatóak.  

A tantárgyi 10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a 

pedagógusokat /tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához 

igazítani azt, elősegítve a gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 

  



 

 

A rész-szakképesítés órahálói 

Közismerettel – heti/éves Raktáros - OKJ 31 341 04 rész-szakképesítés órahálója 2017. szeptember 1-jétől 

 
Tantárgyak 

NAPPALI   ESTI   

SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   

36 HÉT 35 HÉT 
összesen 

  36 HÉT 35 HÉT 
összesen  

30-70% 1. év 2. év   1. év 2. év  
 Összesen: 24 864 17 595 1459  12 432 8 280 712  

 Közismereti óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 
27 

972 
19 665 

1637  
13 

468 
9 315 

783  

10036-16 A raktáros 

feladatai 

A raktározás folyamatelemei 1 36   0 36  0,5 18   0 18  
Raktárirányítás 1 36 1 35 71  0,5 18 0,5 17,5 35,5  
Raktári folyamatok bizonylatolása 0,5+0,5 36   0 36  0,5 18   0 18  
Veszélyes áruk raktározása   0 1,5 52,5 52,5    0 0,5 17,5 17,5  
Élelmiszerek raktározása   0 1,5 52,5 52,5    0 1 35 35  

10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 
Kommunikáció alapjai 1 

36 
  0 

36  
0,5 

18 
  0 

18  

Szakmai elmélet összesen: 4 144 4 140 284 30 2 72 2 70 142 30 
10036-16 A raktáros 

feladatai 
Raktározás gyakorlat   

0 
10,5+1,5 420 

420  
  

0 
6 210 

210  
10070-12 Munkahelyi 

kommunikáció 
Üzleti kommunikáció gyakorlat. 4 

144 
  0 

144  
2 

72 
  0 

72  

Szakmai gyakorlat összesen: 4 144 12 420 564  2 72 6 210 282  

Összes szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 8 288 16 560 848  4 144 8 280 424  
Összes közismeret és szakmai elmélet és gyakorlat - 

összefüggő nélkül: 
35 

1260 
35 1225 

2485  
17 144 17 490 1207 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat:   105     105    53     53  

A képzés teljes óraszáma: 2590      1260  

Szakmai gyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat összesen: 669 70     335 70 

 



 

 

Közismeret nélkül - éves 

Raktáros - OKJ 31 341 04 rész-szakképesítés 

éves órahálója 2017. szeptember 1-jétől NAPPALI ESTI 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10036-16 A 

raktáros feladatai 

A raktározás folyamatelemei 36 0 

105 

0 0 36 18 0 

53 

0 0 18 

A raktározási folyamat 

modulrendszere 
18       18 9       9 

A raktározás eszközrendszere 18       18 9       9 

Raktárirányítás 36 0 35 0 71 18 0 17,5 0 35,5 

A raktár információs rendszere 9       9 4       4 

A raktárirányítási rendszer 27   35   62 14   17,5   31,5 

A raktári folyamatok 

bizonylatolása 
18+18 0 0 0 36 18 0 0 0 18 

A raktári árumozgások bizonylatai 18       18 9       9 

Raktári készletezés bizonylatai 18       18 9       9 

Veszélyes áruk raktározása 0 0 52,5 0 52,5 0 0 17,5 0 17,5 

Veszélyes áruk jellemzői     17,5   17,5     7,5   7,5 

Veszélyes áruk raktározási 

folyamata és szabályai 
    35   35     10   10 

Élelmiszerek raktározása 0 0 52,5 0 52,5 0 0 35 0 35 

Élelmiszer biztonság     17,5   17,5     8   8 

Élelmiszer biztonság a 

raktározásban 
    35   35     27   27 

Raktározás gyakorlat 0 0 0 367,5+52,5 420 0 0 0 210 210 

Raktározási folyamatok és 

eszközeik 
      116 116       50 50 

Számítógépes raktárirányítás       87+23 110       42 42 

Komissiózás a gyakorlatban       164,5+29,5 194       118 118 

Kommunikáció alapjai 36 0 0 0 36 18 0 0 0 18 



 

 

10070-12 

Munkahelyi 

kommunikáció 

Kommunikáció folyamata, fajtái, 

etikett és protokoll 
18       18 9       9 

Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli 

elemei 
18       18 9       9 

Üzleti kommunikáció gyakorlat 0 144 0 0 144 0 72 0 0 72 

Üzleti nyelvi kultúra gyakorlat   48     48   24     24 

Üzleti magatartás gyakorlat   48     48   24     24 

Viselkedéskultúra gyakorlat   48     48   24     24 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 126+18 144 140 367,5+52,5 
777,5+70,5= 

848 
72 72 70 210 424 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 
882,5+70,5= 

953 
144 53 280 477 

Elméleti óraszámok/aránya 126+140+18=284óra    30,1% 72+70=142     30,1% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 144+105+367,5+52,5=669     69,9%   72+210+53=  335    69,9%   
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A 

10036-16 azonosító számú 

A raktáros feladatai 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

A 10036-16 azonosító számú A raktáros feladatai megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukat a megrendelés és a 

szállítólevél szerint 
x x x x x x 

Ellenőrzi a raktárba beérkezett árukhoz csatolt dokumentumok 

meglétét, szabályszerűségét  
  x x x x x 

Eltérés esetén jelentést készít a beszerzési részleg felé   x x x x x 

Mennyiségi, minőségi áruátvételt végez   x x x x x 

Elkülöníti a minőségileg vizsgálandó árut a minősítés elvégzéséig   x x x x x 

Ellenőrzi a tárolóhelyek műszaki állapotát     x x x x 

Kezeli a raktárirányítás szoftvereit   x x x x x 

Kijelöli a beérkezett áru tárolási helyét   x x x x x 

Vezeti a készlet-nyilvántartási dokumentumokat x         x 

Vezeti a tárolóhely nyilvántartást x   x x x x 

Elkészíti a beérkezett megrendelések árukiszedési jegyzékeit x   x x x x 

Komissiózási tevékenységet végez     x x x x 

Elkészíti az árukiadást kísérő bizonylatokat     x x x   

Előkészíti a kiszállítandó árukat x   x x x x 

Anyagmozgató berendezéseket működtet             

Részt vesz a leltározási, leértékelési, selejtezési folyamatokban x         x 

Betartja a készletkezelési irányelveket x           

Segíti, ellenőrzi a leltározást, leértékelést, selejtezést x         x 

 Betartja/betartatja a balesetvédelmi szabályokat x     x   x 

Betartja/betartatja a veszélyes áruk raktározási szabályait       x   x 

Ellenőrzi a raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratait x           



 

 

Ellenőrzi a mérőeszközök, mérőberendezések műszaki állapotát, 

hitelességének lejárati idejét 
x           

Ellenőrzi a tűz és vagyonvédelmi eszközök és berendezések 

meglétét, épségét 
x         x 

Javaslatot készít a kötelező karbantartások, hitelesítések 

elvégzésére 
x           

Szeletív hulladékgyűjtést végez a raktári hulladékoknál x           

SZAKMAI ISMERETEK 

A raktározás szerepe a logisztikai folyamatokban x           

A raktározás folyamatai x x x x x x 

Az áruátvétel eljárási szabályai     x x x x 

A raktározás során használt mérőeszközök x x x x x x 

Tárolási módok és alkalmazási feltételeik     x     x 

Raktári anyagmozgatási feladatok, és eszközeik           x 

A komissiózás folyamata és eszközrendszere   x         

Raktári árumozgások és a készletnyilvántartás bizonylatai, és 

kezelésük 
  x x x x x 

A számítógépes raktárirányítás szoftverei és eszközei   x x     x 

A raktározás munkavédelmi és környezetvédelmi követelményei x         x 

A raktár tűzvédelmi követelményei x         x 

A tárolóeszközök ellenőrzésének és karbantartásának szabályai   x x     x 

A veszélyes áruk kezelésének, tárolásának szabályai   x x x x x 

Élelmiszerek kezelésének, tárolásának szabályai   x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű szöveg értelmezése x x x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x x x 

Jelképek értelmezése x x x x x x 

Mennyiségérzék x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás x x x x x x 

Szervezőkészség x x x x x x 

Pontosság x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség   x x x x x 

Irányíthatóság   x x x x x 

Határozottság   x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Áttekintőképesség   x x x x x 

Kontroll   x x x x x 

Gyakorlatias feladatelemzés           x 

 

18. A raktározás folyamatelemei tantárgy 36 óra 

 

18.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktározás folyamatelemei tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók 

megismerjék a raktározási alapfeladatokat, legyenek tisztában az áru bevételezés és 

árukiadás szabályaival, a különböző tárolási módok jellemzőivel, a megrendelések 

teljesítésének feladataival. Szükséges, hogy ismerjék, és betartsák a raktározás szabályait. 

 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 



 

 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

18.3. Témakörök 

18.3.1. A raktározási folyamat modul rendszere      18 óra 

A raktározás szükségessége, feladatai,  

A raktárak fajtái, jellemzőik. 

A raktározási modell. 

A raktári áruérkeztetés, áruátvétel szabályai. 

Mennyiségi, minőségi áruátvétel változatai. 

Árutárolási módok és jellemzőik. 

A térfogat-kihasználás jelentősége, összetevői. 

Magastárolási rendszerek jellemzői. 

Komissiózás, mint a raktározás kritikus folyamata 

A komissiózás fajtái, részfolyamatai 

Bizonylat nélküli komissiózási módszerek 

Az expediálás feladatai 

A csomagolás logisztikai szerepe, funkciói és megjelenési formái. 

 

18.3.2. A raktározás eszközrendszere  18 óra 

Az áruátvétel anyagmozgató és mérőeszközei. 

A raktáron belüli árumozgatás eszközei. 

Szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgató gépek és jellemzőik. 

Állványkiszolgáló targoncák és jellemzőik. 

Állványkiszolgáló gépek, és alkalmazásuk feltételei. 

Rakományrögzítő és csomagológépek. 

Mérőeszközök használata, hitelesítés és kalibrálás. 

 

18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

18.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció, házi feladat 

 

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. szemléltetés   x x   

5. szimuláció   x x   

6. házi feladat x x     

 

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 



 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési 

kerete (differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

  egyéni csoport-

bontás 

osztály-keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek    

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 

x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok  

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x    

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 

x x   

3.4. Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 

x    

4. Csoportos munkaformák körében    

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás x   

4.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal x   

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással x   

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

4.5. Csoportos versenyjáték  x   

5. Szolgáltatási tevékenységek körében    

5.1. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 

x    

5.2. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 

x    

 

18.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

19. Raktárirányítás tantárgy 71 óra 

 

19.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktárirányítás tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék azokat a 

feladatokat és végrehajtásuk módjait, amelyek a raktár fizikai áruáramlásának vezérlésére 

szolgálnak. 

Ennek alapvető eszköze az információs rendszer, amely mind a belső folyamatok, mind a 

raktár külső kapcsolatainak mozgatási elemeiről ad aktuális jellemzőt. 

 



 

 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

19.3. Témakörök 

19.3.1. A raktári információs rendszer 9 óra 

A raktározás információinak fajtái, jellegzetességei. 

Az információ-átvitel megoldásai. 

Raktári állapotjelző információk. 

Árumozgást jelző információk. 

Az információ továbbítás eszközei. 

Vezetékes és vezeték nélküli információs rendszerek. 

Az áruáramlás és információáramlás integrációját lehetővé tevő információs 

rendszerek 

A raktár külső kapcsolatainak információi. 

Az EDI informatikai rendszer. 

 

19.3.2. A raktárirányítási rendszer  62 óra 

A raktárirányítás feladatai. 

A raktárirányítás, mint a vállalatirányítás alrendszere. 

Nyomtatott bizonylatokkal történő raktárirányítás. 

Számítógépes raktárirányítás hierarchikus rendszere. 

A raktári folyamatok irányítási jellegzetességei. 

A folyamatirányítás információs rendszere. 

 

19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

19.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció, házi feladat 

 

19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. szemléltetés   x x   

5. szimuláció   x x   

6. házi feladat x       

 

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  



 

 

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Csoportos munkaformák körében 

2.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

2.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

2.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x     

2.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

2.5. Csoportos versenyjáték   x     

 

19.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

20. A raktári folyamatok bizonylatolása tantárgy 18+18 óra 

 

20.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktározási folyamatok bizonylatolása tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók 

megismerjék azokat a bizonylatokat és bizonylati formákat, amelyekkel a raktári 

árumozgatások és a készletváltozások nyomon követhetők, és amelyek az információs 

rendszer működésének alapját képezik. 

 

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

20.3. Témakörök 

20.3.1. A raktári árumozgások bizonylatai 1 9+9 óra 

A szállítólevél feladata és tartalmi elemei. 

Az áru bevételezési bizonylat tartalmi elemei  

Az áruátadás-átvétel használati köre és a bizonylat tartalma. 

Áru kivételezési bizonylat tartalmi elemei. 

Áru visszavételezési bizonylat tartalmi elemei. 

Áruáttárolási bizonylat. 

Árumozgások manuális és számítógépes bizonylatolása. 

 

20.3.2. Raktári készletezés bizonylatai 9+9 óra 

Készlet nyilvántartási bizonylatok. 

Készletmozgások bizonylatai 

Készletmozgások manuális és számítógépes bizonylatolása. 

A leltározás menete és bizonylatai. 



 

 

A leértékelés menete, szabályai és bizonylatai. 

A selejtezés menete, szabályai és bizonylatai 

 

20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

20.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció, házi feladat 

 

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. szemléltetés   x x   

5. szimuláció   x x   

6. házi feladat x       

 

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

3.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

3.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     

4. Szolgáltatási tevékenységek körében 



 

 

4.1. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x       

4.2. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

 

20.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

21. Veszélyes áruk raktározása tantárgy 52,5 óra 

21.1. A tantárgy tanításának célja 

A veszélyes áruk raktározása tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék 

azokat a különleges követelményeket, amelyek a veszélyes áruk kezelésével raktározásával 

kapcsolatosak 

 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalomra épül 

 

21.3. Témakörök 

21.3.1. Veszélyes áruk jellemzői  17,5 óra 

A veszélyes áruk fogalma. 

A veszélyes áruk tipikus tulajdonságai 

Veszélyes áruk VCI osztályozása 

Veszélyes áruk tulajdonságai és tulajdonságjelző szimbólumai. 

A veszély jellegére utaló „H” mondatok. 

Az óvintézkedésre utaló „S” mondatok 

 

21.3.2. Veszélyes áruk raktározási folyamata és szabályai 35 óra 

A biztonsági adatlap tartalma és szerepe 

Az előzetes ellenőrzés. 

Az áruátvétel és betárolási feltételek ellenőrzése 

Részletes ellenőrzés és azonosítás 

Raktárhely kijelölése és betárolás. 

Az együttraktározási tilalom. 

Komissiózási előírások. 

Expediálás, szállításra való előkészítés és berakodás. 

 

21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

21.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció, házi feladat 

 

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   



 

 

4. szemléltetés   x x   

5. szimuláció   x x   

6. házi feladat x       

 

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x x     

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x       

3.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x       

3.4. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után x       

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

4.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x       

5.2. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

 

21.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

22. Élelmiszerek raktározása tantárgy 52,5 óra 

 

22.1. A tantárgy tanításának célja 

.Az élelmiszerek raktározása tantárgy oktatásának célja, hogy egy olyan árucsoport 

raktározási feladatait ismertesse meg a tanulókkal, amelyek különleges kezelési feltételeket 

támasztanak teljes életútjukon. Az élelmiszerek emberi fogyasztásra szánt áruféleségek, 

ezért a velük való bánásmód különös gondosságot igényel, amelyet számos előírás, 



 

 

jogszabály betartásával lehet biztosítani. Ezen előírások és jogszabályok betartása a 

raktározási folyamatra is érvényesek 

 

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalomra épül. 

 

22.3. Témakörök 

22.3.1. Az élelmiszer biztonság 1 17,5 óra 

Az élelmiszer biztonság fogalma. 

Az élelmiszer biztonság összetevői: 

-  mikrobiológiai szempontból 

- kémiai, vegyi anyagok jelenlétének szempontjából 

- fizikai szennyeződések távoltartásának szempontjából 

A HACCP élelmiszer biztonsági rendszer 

ISO 22 000 –es szabvány tartalma 

 

22.3.2. Élelmiszer biztonság a raktározásban 35 óra 

Higiéniai követelmények 

Klimatikus követelmények 

Károsodások elleni védelem módszerei 

A HACCP rendszer raktári kiépítésének összetevői, folyamata  

Az MSz EN ISO 22000 rendszer követelményei és kiépítésének folyamata 

 

22.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

22.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció, házi feladat 

 

22.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. szemléltetés   x x   

5. szimuláció   x x   

6. házi feladat x       

 

22.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 



 

 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x x     

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x       

3.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x       

3.4. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után x       

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

4.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x       

5.2. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

 

22.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

23. Raktározás gyakorlat tantárgy 367,5+52,5 óra 

23.1. A tantárgy tanításának célja 

A raktározás gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók alkalmazási szinten 

sajátítsák el azokat a készségeket, amelyek a raktározási tevékenységek lebonyolításához 

szükségesek. Legyenek képesek nyilvántartásokat, a raktári árumozgásokhoz kapcsolódó 

bizonylatokat kezelni. Ismerkedjek meg és gyakorolják a különböző komissiózási módok 

feladatait, végrehajtási szinten kezeljék a raktárirányítási programokat. 

 

23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalomra, valamint a tárgy elméleti ismeretanyagára épül. 

 

23.3. Témakörök 

23.3.1. Raktározási folyamatok és eszközeik  116 óra 

Raktári anyagmozgató gépek fajtái. 

Mérőeszközök fajtái. 

Mérőeszközök hitelesítése, kalibrálása. 

A raktározás balesetvédelmi előírásai. 



 

 

A raktározás tűzvédelmi előírásai. 

A raktározás környezetvédelmi előírásai, hulladék-kezelés. 

A raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratai. 

Tárolóeszközök ellenőrzési és karbantartási feladatai. 

 

23.3.2. Számítógépes raktárirányítás 87+23 óra 

Raktárirányítási programok funkciói. 

A raktárirányítás információs rendszere. 

              Az információátvitel eszközei és használatuk 

             A komplex számítógépes raktározás feladatai. 

 

23.3.3. Komissiózás a gyakorlatban  164,5+29,5 óra 

Megrendelések feldolgozása 

    Egylépcsős és kétlépcsős komissiózás 

 Árukigyűjtési program összeállítása  

 Áruelőkészítés 

 A komissiózás bizonylatai és kezelésük. 

 Bizonylat nélküli komissiózás 

 

23.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakma specifikus tanműhely, szakma specifikus gazdálkodó szervezet 

 

23.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés szemléltetés, szimuláció 

 

23.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. szemléltetés   x x   

5. szimuláció   x x   

 

23.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x       



 

 

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x x     

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x       

3.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x       

3.4. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után x       

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

4.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x       

5.2. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

 

23.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  



 

 

A 10070-12 azonosító számú Munkahelyi kommunikáció 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 

 

A 10070-12 azonosító számú Munkahelyi kommunikáció megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

Betartja a viselkedéskultúra követelményeit x x 

Alkalmazza az üzleti és hivatali élet protokoll-előírásait   x 

Betartja az irodai munka etikai szabályait x x 

Partnerkapcsolatokat ápol   x 

Információt kér, gyűjt hagyományos és elektronikus úton   x 

Tájékoztatást ad írásban, szóban, telefonon és elektronikusan x x 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és 

nyelvhasználati szabályok betartására 
x x 

Kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készít   x 

Továbbképzéseken, tréningeken vesz részt   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A kommunikáció folyamata és fajtái x   

A szóbeli és írásbeli kommunikáció x   

A nem-verbális kommunikáció x   

Az elektronikus kapcsolattartás alapvető szabályai x   

A kommunikációs zavarok fajtái és elhárításuk módjai x   

Kommunikációs különbségek   x 

Üzleti nyelvi kultúra x   

A nselvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok x   

Aközéleti megnyilvánulás fajtái x x 

A viselkedéskultúra alapszabályai   x 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai   x 

Az irodai munka etikai szabályai   x 

A munkahelyi kapcsolatok (feletessel, munkatárssal, ügyfelekkel   x 

A munkahelyi viselkedés alapnormái   x 

A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik   x 

Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai   x 

A személyiségfejlesztés lehetőségei   x 

Álláskeresési technikák x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése x x 

A helyes beszéd technikája x   

Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd) x   

Szabályértelmezés, szabálykövető magatartás   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x 

Önfegyelem   x 

Szervezőkészség   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság x x 



 

 

Nyelvhelyesség x   

Konfliktusmegoldó készség   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Nyitott hozzáállás   x 

Helyzetfelismerés   x 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása   x 

 

24. Kommunikáció alapjai tantárgy 36 óra 

 

24.1. A tantárgy tanításának célja 

A kommunikáció alapjai tantárgy elméleti  oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók 

elsajátítsák a kommunikáció különböző fajtáit, felismerjék azokat és annak megfelelően 

kezeljék. Legyenek tisztában a kommunikáció fontosságával, az ügyfelekre gyakorolt 

hatásának jelentőségével. Képessé kell tenni a tanulókat arra, hogy a kommunikáció helyes 

megválasztásával hatékonyan végezzék munkájukat. 

 

24.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

24.3. Témakörök 

24.3.1. Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokoll szabályok  18 óra 

A kommunikáció fogalma, fajtái 

A szóbeli és írásbeli kommunikáció típusai 

A nonverbális kommunikáció 

A konfliktusok és kezelési módjaik 

A kommunikáció folyamata és fajtái 

A kommunikáció etikai és protokollszabályai 

Az elektronikus kapcsolattartás alapvető szabályai (netikett) 

 

24.3.2.  Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok, 

konfliktuskezelés 18 óra 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és 

nyelvhasználati szabályok betartására 

Olvasott szakmai szöveg megértése 

Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése 

A helyes beszéd technikája 

Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd) 

Szabályelemzés, szabálykövető magatartás  

A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok 

 

24.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

24.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Magyarázat, kiselőadás, megbeszélés, szemléltetés szimuláció, házi feladat, kooperatív 

tanulás. 

 



 

 

24.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat            x   

2. kiselőadás x x     

3. megbeszélés   x x   

4. szemléltetés     x   

5. szimuláció   x x   

6. házi feladat x       

7. kooperatív tanulás   x     

 

24.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x x     

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x       

3.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x       

3.4. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után x       

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

4.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés x       

 

24.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 



 

 

 

25. Üzleti kommunikáció gyakorlat tantárgy 144 óra 

25.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Üzleti kommunikáció gyakorlat célja, a hallgatók felkészítése a saját és a vállalat 

érdekeinek érvényesítésére, ehhez szükséges alapfogalmak és alapkészségek megtanítása, 

a sikeres tárgyalás "kellékeinek" megismertetése, alkalmazásának gyakoroltatása. 

 

25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra, valamint a tárgy elméleti ismeretanyagára épül. 

 

25.3. Témakörök 

25.3.1. Üzleti nyelvi kultúra gyakorlat 48 óra 

Az üzleti kommunikáció gyakorlati fajtái. 

Üzleti nyelvi kultúra. 

Kommunikáció fogalma, fajtái, típusai és elhárításuk módjai. 

A tárgyalás előkészítése és lebonyolítása. 

Tárgyalástechnika  

A kommunikációs zavarok fajtái. 

Tömegkommunikáció jellegzetességei. 

 

25.3.2. Üzleti magatartás, társalgási protokoll gyakorlat 48 óra 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai. 

Az üzleti etikett szabályai. 

Viselkedéskultúra alapszabályai. 

Kommunikációs különbségek típusai, fajtái, jellegzetességei. 

Telefonos kapcsolattartás.  

 

25.3.3. A viselkedéskultúra szabályai gyakorlat 48 óra 

A viselkedéskultúra alapszabályai. 

Az üzleti magatartás és protokoll előírásai. 

Az irodai munka etikai szabályai. 

A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatársakkal, ügyfelekkel)  

A munkahelyi viselkedés alapnormái. 

A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik. 

Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai. 

A személyiségfejlesztés lehetőségei 

Álláskeresési technikák 

 

25.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, termelő vagy kereskedelmi vállalkozás 

 

25.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Magyarázat, elbeszélés, kiselőadás, megbeszélés, vita, szemléltetés, projekt, kooperatív 

tanulás, szimuláció, szerepjáték 

 

25.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek 

(ajánlás) 



 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat           x   

2. elbeszélés           x    

3. kiselőadás x x     

4. megbeszélés   x x   

5. vita           x    

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x x   

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció   x     

 

25.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x       

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x       

3.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x       

3.4. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után x       

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

4.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés x       

 

25.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 



 

 

 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

SZH/1 évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A SZH/1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

1, A raktáros feladatai témakörből: 

- A raktározási folyamat megismerése 

- A raktározás balesetvédelmi előírásainak megismerése. 

- A raktározás tűzvédelmi előírásainak megismerése. 

- A raktározás környezetvédelmi előírásai, hulladék-kezelés szabályozása. 

- A raktárba érkező áruk átvételének folyamata, szabályai 

- A raktárban alkalmazott árutárolási módok és jellegzetességeik. 

- Raktári anyagmozgató gépek fajtái, felhasználási területük, jellemzőik 

- Alkalmazott mérőeszközök fajtái, felhasználási területeik és kezelésük 

- A raktárban alkalmazott komissiózási folyamat és összetevői 

- Az árukiszállítást megelőző expediálás feladatai. 

- Tárolóeszközök ellenőrzési és karbantartási feladatai. 
 

2, A munkahelyi kommunikáció témakörből 

- A raktáron belüli kommunikációs kapcsolatok fajtái 

- A raktár külső kapcsolatai (vállalati részlegek, ügyfelek) közötti kommunikáció 

- A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatársakkal,) kritikai megfigyelése 

- Viselkedéskultúra alapszabályainak érvényesülése 
 

Ajánlott az összefüggő szakmai  gyakorlat tevékenységeiről, tapasztalatairól munkanapló 

vezetésének előírása a tanulók számára. 

  



 

 

6.28. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 

31 346 02 

Számítógépes adatrögzítő 

részszakképesítés Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához 

 

az 54 346 03 Irodai titkár szakképesítés kerettanterve alapján 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 31 346 02 számú, Számítógépes adatrögzítő megnevezésű részszakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 346 02 

A részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel  

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 105 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése 

Betöltött 15. életév 

Bemeneti kompetenciák: nincs 

Szakmai előképzettség: nincs 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 



 

 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: Az Üzleti kommunikáció és protokoll modul oktatásához javasolt 

helyiség: taniroda.  

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: A 

gyakorlati órák tartásához minden tanuló számára – internetkapcsolattal rendelkező - 

számítógépre van szükség. 

 

IX. A részszakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai rövidebb képzési idejű részszakképesítés oktatásához:  

 

SZH/1 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/1 

évfolyam 

éves óraszám  

(36 héttel) 

SZH/2 évfolyam 

heti óraszám 

SZH/2 évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 24 864 17 595 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
7,5 270+105 14,5 507,5 

Összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  

(közismereti rész) 
3 108 2 70 

8-10% szabad sáv  

(szakmai rész) 
0,5 18 1,5 52,5 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+105 35 1225 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 953 óra (270+105+507,5+18+52,5) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma  

évfolyamonként, szabadsáv nélkül (és szabadsávval) 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

12082-16  

Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési 

gyakorlat 
  2,5 

105 

  5,5 

Irodai alkalmazások 

gyakorlata 
  2   3 

12084-16  

Üzleti 

kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a 

titkári munkában 
3+0,5   6+1,5   

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 3+0,5 4,5 6+1,5 8,5 

Összes heti/ögy óraszám 7,5+0,5 105 14,5+1,5 



 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-át lefedi.  Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző 

iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 

10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat 

/tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, 

elősegítve a gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola, a 

fentiek szerint rendelkezett szakmai programjában. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Számítógépes adatrögzítő - OKJ 31 346 02 

rész-szakképesítés éves órahálója 2017. 

szeptember 1-jétől 

NAPPALI 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

12082-16 Gépírás 

és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési gyakorlat 0 90 

105 

0 192,5 282,5 

A tízujjas vakírás alapgyakorlatai   10     10 

Billentyűkezelés   56     56 

Az írástechnika megerősítése   12     12 

Sebességfokozás    12   32 44 

Szövegfeldolgozások, 

szöveggyakorlatok 
      30 30 

Irodai gépírás gyakorlata       25,5 25,5 

Levelezési alapismeretek a titkári 

munkában 
      6  6 

Levelezési alapgyakorlatok a titkári 

munkában 
      28 28 

Levelezés a hivatali és üzleti 

életben 
      41 41 

Komplex levélgyakorlatok       30 30 

Irodai alkalmazások gyakorlata 0 72 0 105 177 

A dokumentumszerkesztés 

alapgyakorlatai 
  18     18 

Dokumentumszerkesztés a titkári 

munkában 
  18   10 28 

Táblázatok készítése a titkári 

munkában 
  18   25 43 

Adatbázisok készítése a titkári 

munkában 
  18   25 43 

A prezentáció mint kommunikációs 

technika 
      25 25 

A weblapkészítés alapjai       20 20 



 

 

12084-16 Üzleti 

kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a titkári 

munkában 
108+18 0 

  

210+52,5 0 388,5 

Üzleti nyelvi kultúra 40       40 

Üzleti kommunikáció 15+18   30   63 

Protokoll az irodában 15   20   35 

Digitális kommunikáció a titkári 

munkában 
15   20   35 

Nemzetközi protokoll     30   30 

Munkahelyi, irodai kapcsolatok 23   15   38 

Munkahelyi konfliktuskezelés     30   30 

Tárgyalástechnika     30+20   50 

Marketingkommunikáció     35+32,5   67,5 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 108+18 162 210+52,5 297,5 
777,5+70,5= 

848 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 
882,5+70,5= 

953 

Elméleti óraszámok/aránya 108+18+210+52,5=388,5 / 40,76%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 162+105+297,5=564,5 / 59,34%  

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. Az estis 

óraszámok, a heti és éves bontások a pedagógiai program releváns kötetének szakmai 

részében megtalálhatóak.  

A tantárgyi 10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a 

pedagógusokat /tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához 

igazítani azt, elősegítve a gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 
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A rész-szakképesítés órahálói 

Közismerettel – heti/éves 

Számítógépes adatrögzítő - OKJ 

31 346 02 rész-szakképesítés órahálója 

2017. szeptember 1-jétől Tantárgyak 

NAPPALI   ESTI   

SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   

36 HÉT 35 HÉT 
összesen 

  36 HÉT 35 HÉT 
összesen  

40-60% 1. év 2. év   1. év 2. év  
 Összesen: 24 864 17 595 1459  12 432 8 280 712  

 Közismereti óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 
27 

972 
19 665 

1637  
13 

468 
9 315 

783  
12084-16  Üzleti kommunikáció és 

protokoll 
Kommunikáció a titkári munkában 3+0,5 

126 
6+1,5 262,5 388,5  

1,5 54 4 140 194  

Szakmai elmélet összesen: 3,5 126 7,5 262,5 388,5 40 1,5 54 4 140 194 40 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Gépírás és levelezési gyakorlat 2,5 90 5,5 192,5 282,5  1,5 54 2,5 87,5 141,5  
12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások Irodai alkalmazások gyakorlata 2 72 3 105 177  1 36 1,5 52,5 88,5  

Szakmai gyakorlat összesen: 4,5 162 8,5 297,5 459,5  2,5 90 4 140 230  

Összes szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 8 288 16 560 848  4 144 8 280 424  

Összes közismeret és szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 35 1260 35 1225 2485  17 612 17 595 1207  

Összefüggő szakmai gyakorlat:   105     105    53     53  

A képzés teljes óraszáma: 2590      1260  

Szakmai gyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat összesen: 564,5 60     283 60 

 

Közismeret nélkül – éves -  Számítógépes adatrögzítő - OKJ 31 346 02 rész-szakképesítés éves órahálója 2017. szeptember 1-jétől 

 NAPPALI ESTI 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 



 

 

12082-16 Gépírás 

és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési gyakorlat 0 90 

105 

0 192,5 282,5 0 54 

53 

0 87,5 141,5 

A tízujjas vakírás alapgyakorlatai   10     10   10     10 

Billentyűkezelés   56     56   24     24 

Az írástechnika megerősítése   12     12   12     12 

Sebességfokozás    12   32 44   8   16 24 

Szövegfeldolgozások, 

szöveggyakorlatok 
      30 30       15 15 

Irodai gépírás gyakorlata       25,5 25,5       12,5 12,5 

Levelezési alapismeretek a titkári 

munkában 
      6  6       5 5 

Levelezési alapgyakorlatok a 

titkári munkában 
      28 28       12 12 

Levelezés a hivatali és üzleti 

életben 
      41 41       12 12 

Komplex levélgyakorlatok       30 30       15 15 

Irodai alkalmazások gyakorlata 0 72 0 105 177 0 36 0 52,5 88,5 

A dokumentumszerkesztés 

alapgyakorlatai 
  18     18   9     9 

Dokumentumszerkesztés a titkári 

munkában 
  18   10 28   9   5 14 

Táblázatok készítése a titkári 

munkában 
  18   25 43   9   12 21 

Adatbázisok készítése a titkári 

munkában 
  18   25 43   9   12 21 

A prezentáció mint 

kommunikációs technika 
      25 25       12 12 

A weblapkészítés alapjai       20 20       11,5 11,5 

12084-16 Üzleti 

kommunikáció és 

protokoll 

Kommunikáció a titkári 

munkában 
108+18 0 

  

210+52,5 0 388,5 54 0 

  

140 0 194 

Üzleti nyelvi kultúra 40       40 20       20 

Üzleti kommunikáció 15+18   30   63 7   15   22 

Protokoll az irodában 15   20   35 8   10   18 

Digitális kommunikáció a titkári 

munkában 
15   20   35 7   10   17 



 

 

Nemzetközi protokoll     30   30     15   15 

Munkahelyi, irodai kapcsolatok 23   15   38 12   8   20 

Munkahelyi konfliktuskezelés     30   30     20   20 

Tárgyalástechnika     30+20   50     20   20 

Marketingkommunikáció     35+32,5   67,5     42   42 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 108+18 162 210+52,5 297,5 
777,5+70,5= 

848 
54 90 140 140 424 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 
882,5+70,5= 

953 
144 53 280 477 

Elméleti óraszámok/aránya 108+18+210+52,5=388,5 / 40,76%  54+140=194 / 40,67%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 162+105+297,5=564,5 / 59,34%  90+53+140= 283 / 59,33%  

 

 



 

 

A 12082-16 azonosító számú Gépírás és irodai 

alkalmazások megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

A 12082-16 azonosító számú Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 12082-16 

Gépírás és irodai alkalmazások 

G
ép

ír
ás

 

és
 

le
v

el
ez

és
i 

g
y

ak
o
rl

at
 

Ir
o

d
ai

 

al
k

al
m

az
á

so
k

 

g
y

ak
o
rl

at

a 

FELADATOK 

Feladatvégzéséhez előkészíti a technikai és tárgyi feltételeket, betartja az egészséges és 

biztonságos munkakörülményeket. 
x x 

Munkafeladataihoz kezeli a számítógépet és tartozékait, gondoskodik működőképes 

állapotukról. 
x x 

Adatbeviteli feladatot végez a tízujjas vakírás magas szintű technikájával. x x 

Diktálás után ír, hangrögzítőre felvett hanganyagot átír. x   

Kéziratról, javított, felülírt, korrektúrázott dokumentumról másol. x   

Idegen nyelvű dokumentumokat másol legalább egy idegen nyelven. x   

Dokumentumot szerkeszt szövegszerkesztő programmal. x x 

Iratokat, üzleti leveleket készít a hivatali, üzleti élet elvárásainak megfelelően. x   

Alkalmazza a körlevélkészítés technikáját. x   

Táblázatkezelő programot alkalmaz: kalkulációt, kimutatást, diagramot készít, számításokat 

végez.  
  x 

Adatbázis-kezelő programot alkalmaz: adatbázist hoz létre, adatot tölt fel, egyszerű szűrést 

végez. 
  x 

Prezentációt készít saját munkája és a szervezeti tevékenység bemutatásához.   x 

Levelezést folytat külső partnerekkel, munkatársakkal hagyományosan és elektronikusan. x   

Információ-feldolgozási tevékenységet folytat: keresőprogramot használ információ 

gyűjtéséhez. 
x x 

Betartja a biztonságos internethasználat szabályait. x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A biztonságos irodai munkavégzés követelményei x x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázatai x x 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, technikája x   

A számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és helyesírási szabályai x   

A dokumentumok típusai, fajtái  x   

A dokumentumszerkesztés követelményei   x 

A táblázatkészítés műveletei   x 

Az adatbázis készítésének műveletei   x 

Az iratok fajtái; készítésük tartalmi, formai és nyelvi követelményei x   

Egyszerű ügyiratok x   

Szervezetek belső iratai x   

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás iratai x   

Az üzleti élet gazdasági, kereskedelmi levelei x   

A munkavállalással kapcsolatos iratok x   

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás udvariassági szabályai x x 



 

 

A világháló veszélyei, a biztonságos internethasználat szabályai x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) x   

Számítógépes irodai programok alkalmazása x x 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése x x 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása x   

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 
x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Mozgáskoordináció x   

Precizitás x x 

Monotóniatűrés x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság x x 

Visszacsatolási készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Figyelemösszpontosítás x   

Kontroll (ellenőrzőképesség) x x 

Eredményorientáltság x x 

 

26. Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy 282,5 óra 

26.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépírás és levelezési gyakorlat tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló – elsajátítva a 

tízujjas vakírás alapjait – váljék gyakorlottá azoknak a számítógép használatához 

kapcsolódó elektronikus írásbeli teendőknek az elvégzésében – bármilyen adathordozóról 

–, amelyek a titkári munkatevékenység leíró jellegű (adat- és szövegbevitelt igénylő) 

munkafeladataiban jelentkeznek. Elérendő írássebesség: min. 170 leütés/perc. Törekedni 

kell arra, hogy megerősödjenek az elektronikus írástechnika elsajátítása során kialakított 

szokások (munkakörülmények kialakítása, munkaeszköz előkészítése, helyes kéz- és 

testtartás, fogás- és billentéstechnika, pihentető, lazító periódusok, ujj-, kéz-, fej- és 

szemgyakorlatok stb.), amelyek alapot jelentenek az egészséges és biztonságos 

munkavégzésnek hosszú távon is. Cél továbbá, hogy a tanulók ismerjék meg a különböző 

típusú, fajtájú iratok, levelek készítésének nyelvi, tartalmi és formai elvárásait, és ennek 

megfelelően képesek legyenek a hivatali, üzleti élet dokumentumainak elkészítésére. 

Legyenek képesek munkavállalással kapcsolatos iratokat, munkahelyi kapcsolattartó 

dokumentumokat is önállóan fogalmazni, készíteni. Legyenek tisztában a hagyományos 

és elektronikus levelezés illemszabályaival, a biztonságos internethasználat előírásaival. 

 

26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan 

 

26.3. Témakörök 

26.3.1. A tízujjas vakírás alapgyakorlatai 10 óra 

Az írógépek és a gépírás története 

Írásversenyek története; versenyeredmények 

A szabályos gépírás bemutatása 



 

 

A számítógéppel végzett írástevékenység jellemzői; a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági feltételei 

A gépírás-tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek 

Elvárások a gépírás elsajátítása során 

A számítógépes munkakörnyezet kialakítása, írástevékenység előkészítése  

Az írástevékenységhez szükséges képernyős munkafelület kialakítása vagy az oktató 

program felépítése, működése 

Munkaanyag mentésére, tárolására szolgáló mappák, fájlok kialakítása, elnevezése 

A tízujjas vakírás elsajátításának célja, alkalmazásának előnyei 

A klaviatúra felépítése, magyar nyelvű billentyűzet  

Ujjrend fogalma, kialakítása 

Az alaptartás fogalma, funkciója 

A helyes kéz- és testtartás; egészségmegőrző, ujjakat erősítő gyakorlatok 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása: alaptartás betűi, szóközbillentyű (space), 

sorváltás (enterhasználat) gyakorlása 

Folyamatos másolás sortartással 

Fogalmak: tízujjas vakírás, alaptartás, ujjrend, ütemes írás, betűzés, közös hangos 

betűzés, fogástechnika, leütés- vagy billentéstechnika, folyamatos írás, sortartás stb. 

 

26.3.2. Billentyűkezelés 56 óra 

A klaviatúra billentyűinek fogás- és leütéstechnikája egy optimálisan kialakított 

(vagy a használt tankönyv által kínált) sorrendben 

Nagybetűk írása; váltóhasználat 

Váltórögzítő alkalmazása, funkciója 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írásgyakorlatai 

Számok, írásjelek használatának írásszabályai 

A folyamatos és biztonságos (hibátlan) írás gyakorlatai az egyes betűk elsődleges 

rögzítéséhez kapcsolódóan: betűkapcsolatok, szó- és szókapcsolatok, 

mondatgyakorlatok 

Írásmunka ellenőrzése: leütés- és hibaszámlálás, hibajelölés technikája 

Teljesítményértékelés javaslata: az elért leütésszámhoz viszonyítva 

jeles = 0,00-01%; jó = 0,11-0,2%; közepes = 0,21-0,3%; elégséges = 0,31% -0,4; 

elégtelen 0,41%-tól) 

 

26.3.3. Az írástechnika megerősítése 12 óra 

A betűk helyes fogás- és leütéstechnikájának megerősítése különböző 

gyakorlatokban: 

- ujjtechnikai gyakorlatok 

- gyakori betűkapcsolatok 

- gyakori szavak, nyelvi elemek (toldalékok, névutók, igekötők stb.) 

- betűkettőzések, 

- idegen szavak, 

- váltógyakorlatok 

- figyelemösszpontosító gyakorlatok 

Helyesírási gyakorlatok 



 

 

Íráskorrekció (javítóbillentyű használata) 

Íráshibák keresése, önellenőrzés, egyéni munkák javítása 

Szöveggyakorlatok – folyamatos másolás alapozása 

Diktálás utáni írás alapozása: szakaszok, diktátum 

26.3.4. Sebességfokozás 44 óra 

A nyelvi elemek gyakorisági mutatóihoz kapcsolódó gyakorlatok írása 

Nehéz fogások; külső-belső fogásgyakorlatok, nagy ugrások 

Koncentrálást erősítő gyakorlatok 

Rövid és hosszú szavak, szókapcsolatok gyakorlatai 

Írástechnikai nehézséget jelentő szavak, mondatok gyakorlatai 

Állóképesség növelését szolgáló gyakorlatok 

Idegen nyelvű szavak, mondatok írása 

Az időtényező szerepe a gépírásban 

Írás időre: az időtartam fokozatos emelésével 

Írás folyamatos diktálás után 

Típushibák jellemzői; hibajavító gyakorlatok 

Helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrzése 

 

26.3.5. Szövegfeldolgozások, szöveggyakorlatok 30 óra 

A szövegbevitel technikájának, a folyamatos írás (másolás) készségének fejlesztő 

gyakorlatai szövegfeldolgozásokon keresztül: 

- Különböző nehézségű szövegek 

- Különböző tartalmú – ismeretbővítést szolgáló - szövegek 

- Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (10-20 perc) 

- Írásbiztonság erősítése 

- Mozdulat- és szógyakorlatok 

Szöveghosszúság növelése 

Diktálás utáni írás: folyamatos szövegdiktátumok 

Enter nélküli – folyamatos írás; automatikus elválasztás alkalmazása 

 

26.3.6. Irodai gépírás gyakorlata 25,5 óra 

Különböző tartalmú szövegek feldolgozása – tartalmi tagolással, lényegkiemeléssel, 

címadással, kulcsszavak keresésével, szövegrészek kiegészítésével, helyesírás 

ellenőrzésével, központozással stb. 

Szövegértő, memóriafejlesztő gyakorlatok 

Szókincsfejlesztés, szóalkotás, szópár, ellentétpár keresése stb.  

Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (20-30 perc) 

Diktálás utáni írás: „kéz alá diktálás” gyakorlása 

Kézírásos, javított, felülírt, módosított szöveg írása 

Korrektúrázás gyakorlata 

Szövegmásolás szerkesztési műveletekkel 

Idegen nyelvű szövegek írása; szerkesztése 

 

26.3.7. Levelezési alapismeretek a titkári munkában 6 óra 



 

 

Az írásbeli kapcsolattartás funkciója, változása 

Iratok, levelek tartalmi, nyelvi, formai követelményei; tárgyi feltételei 

Az iratkészítés technikája számítógépen (szövegszerkesztő program alkalmazásával) 

A hivatali stílus alkalmazása 

Az iratok helyesírási, nyelvhelyességi, nyelvhasználati szempontjai 

Iratok, hivatali, üzleti levelek stilisztikai elemzése 

A levelezés hagyományos és elektronikus jellemzői, udvariassági szabályai 

Egyes iratok (pl. megrendelés, szerződések, határozat, fellebbezés stb.) tartalmának 

jogszabályi követelményei 

 

26.3.8. Levelezési alapgyakorlatok a titkári munkában 28 óra 

Nyomtatott dokumentumok (papírfajták, boríték, postai utasítások) 

Postai nyomtatványok kitöltése (tértivevény, feladóvevény, meghatalmazás stb.) 

A mindennapi élet egyszerű iratai, pl. nyugta, elismervény, igazolás, nyilatkozat, 

kötelezvény, meghatalmazás nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

A nyugta és számla jellemzői, különbségei a jogszabályok értelmében 

Azonosító adatok helyesírása (személyi adatok, azonosító számok, címek, 

elérhetőségek stb. írásmódja) 

Hírközlő iratok, pl. hirdetés, tájékoztatás, értesítés, felszólítás, felhívás, meghívó 

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

Belső, szervezeti iratok, pl. emlékeztető, feljegyzés, jelentés, beszámoló, körlevél 

stb. nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

Iratok készítésének gyakorlatai  

Gyakori iratok nyomtatványainak kitöltése kézzel, számítógéppel; sablonok 

 

26.3.9. Levelezés a hivatali és üzleti életben 41 óra 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás jellemzői 

Beadványok, pl. panasz, javaslat, bejelentés, bevallás, feljelentés, kérvény, kérelem 

Iratok a hatáskör és illetékesség területéről: idézés, értesítés, igazolási kérelem 

Határozat, végzés, fellebbezés iratai a hatósági eljárásban 

Iratok a munkaügy köréből, pl. álláspályázat, motivációs levél, referencialevél, 

szakmai önéletrajz; munkaszerződés; egyéb, a munkaviszony tartalmához 

(munkavégzés, munkáltatói kötelezettség, munkabér, munkahely, juttatások, 

pihenőidő stb.) kapcsolódó iratok tartalmi, nyelvi és formai jellemzői 

A gazdasági, kereskedelmi, üzleti tevékenységgel összefüggő levelek, pl. hírlevél, 

tájékoztatás, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolása, 

szerződések (adásvételi, szállítási), a teljesítés iratai nyelvi, tartalmi és formai 

jellemzői 

Az üzleti levelek ajánlott sémája, formai, szerkesztési szabályai 

Nyomtatványok a közigazgatás, a munkaügy és az üzleti élet levelezésének köréből 

 

26.3.10. Komplex levélgyakorlatok 30 óra 

Komplex iratok, levelek készítése az elsajátított témakörökben: egyszerű, hírközlő és 

belső, szervezeti iratok; levelek a hatósági, munkaügyi és üzleti élet köréből – 



 

 

alkalmazva a szövegszerkesztés adta lehetőségeket és kiegészítve a táblázatkezelés, 

adatbázis-kezelés dokumentumainak felhasználásával. 

A levélfeladatok készülhetnek: 

- minta után,  

- tömbszövegből,  

- adat és iratszöveg elkülönített megadásával,  

- diktálás után,  

- megadott adatokból és tartalmi szempontok szerint önálló fogalmazással, 

- feladatutasítások alapján, 

- más fájlformátumban mentett dokumentumok készítésével és egyes elemeinek 

felhasználásával (l. táblázat, diagram, adatbázis). 

Iratsablon készítése 

Nyomtatványok, űrlapok kitöltése, készítése 

Körlevélkészítés 

 

26.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

kizárólag számítógépterem 

 

26.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

26.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x   

fali billentyűzettáblázat (séma), 

iratformák (pl. egyszerű irat, levélforma, 

jegyzőkönyvi forma stb.) 

3. tanári irányítás   x     

4. közös hangos betűzés   x     

5. írás diktálás után x x     

6. 
feladattal irányított önálló 

tanuló munka 
x       

7. házi feladat x     elektronikus kapcsolat (email) 

8. 

információkeresés önállóan 

(pl. jogszabályban, 

interneten) 

x     internetes elérhetőség 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     

1.3. Információk önálló rendszerezése x       

1.4. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 



 

 

2.1. Leírás készítése x       

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x     

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése x x     

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x     

3.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x x     

3.4. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után x x     

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.3. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Műveletek gyakorlása x x     

5.2. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján x x     

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés x       

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

6.3. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x x     

6.4. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x x     

 

26.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

27. Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy 177 óra 

27.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Irodai alkalmazások gyakorlata megnevezésű tantárgy tanításának célja, hogy a 

tanulók felkészüljenek a tanult irodai alkalmazások önálló használatára, az irodai, titkári, 

ügyviteli munka támogatására. Cél, hogy a tanulók készségszinten – önállóan és 

kreatívan – tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, prezentációkészítő, 

táblázatkezelő és adatbázis-kezelő program által nyújtott lehetőségeket újszerű 

körülmények között is. A tanulókat fel kell készíteni a szoftverhasználattal együtt járó 

dokumentumkezelési, tárolási teendőkre és veszélyeire is. 

 

27.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika 

 

27.3. Témakörök 

27.3.1. A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 18 óra 

A dokumentumok tárolására szolgáló mappaszerkezet kialakítása a titkári 

munkatevékenység feladatainak megfelelően 

Mappák létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének megfelelően –, 

megnyitása, bezárása, áthelyezése, másolása stb. 



 

 

Fájlkezelési feladatok: fájlok létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének 

megfelelően –, megnyitása, mentése, mentése másként, másolása, áthelyezése, 

átnevezése, törlése, nyomtatása (különböző beállításokkal) stb. 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai a titkári munkafeladatokhoz 

kapcsolódóan 

Információ keresése az interneten, feldolgozása, tárolása, továbbítása 

(elektronikusan) a titkári munkafeladatokhoz kapcsolódóan 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan a szövegszerkesztő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás, 

- töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés) elhelyezése, 

- karakterek formázása, 

- bekezdések alkotása, formázása, 

- szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés) elhelyezése, 

- felsorolás, többszintű felsorolás létrehozása, 

- tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú tabulátor használata, 

- szöveg beillesztése, 

- táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum és idő, szövegdoboz, WordArt, 

iniciálé, szimbólum, vízjel, lábjegyzet, képaláírás, megjegyzés beszúrása, 

- irányított beillesztés, 

- más irodai programmal előállított objektum beillesztése, 

- a beszúrt/beillesztett objektum formázása, 

- címsor létrehozása stílusok használatával, szövegrészek formázása stílus 

alkalmazásával, 

- szövegrész, szöveg keresése, cseréje, 

- élőfej, élőláb létrehozása, szerkesztése, 

- nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás stb. 

 

27.3.2. Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 28 óra 

A dokumentumszerkesztés alapjainak alkalmazása a titkári munkakörben előforduló 

dokumentumok készítésére, pl. tájékoztatók, bemutatkozások, leírások, 

termékjellemzők, szolgáltatások, szerződések, szabályzatok, programleírások stb. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok szerint, 

- keresett információval történő kiegészítéssel stb. 

 

27.3.3. Táblázatok készítése a titkári munkában 43 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy táblázatkezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése, 

- oldalbeállítás funkciói, 

- adatbevitel, másolás, beillesztés, 

- egyszerű táblázatok létrehozása, 

- forrásfájlban kapott táblázat bővítése, 

- táblázat esztétikus formázása, 

- élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása, 



 

 

- karakterek formázása, 

- cellaműveletek: adatok igazítása, cellák egyesítése, felosztása, 

- különböző számformátumok alkalmazása, 

- sor, oszlop beszúrása, törlése, elrejtése, felfedése, 

- egyszerű számolási műveletek egyéni képlettel vagy függvények 

alkalmazásával (SZUM, ÁTLAG, MAXIMUM, MINIMUM, DARAB, 

DARAB2, DARABTELI, DARABÜRES, HA, KEREKÍTÉS), 

- egyszerű rendezés, szűrés, 

- a táblázat megadott adataiból diagramok létrehozása, formázása, elhelyezése, 

- kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum beszúrása, szerkesztése. 

A titkári munkában jellemző dokumentumok (táblázatok, diagramok): listák, 

nyilvántartások, jelenléti ívek, eredmény-kimutatás stb. készítése. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok, adatok szerint, 

- információval történő kiegészítéssel stb. 

 

27.3.4. Adatbázisok készítése a titkári munkában 43 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy adatbázis-kezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- adatbázisba adatok feltöltése (forrásfájlban kapott adatok bővítése, módosítása, 

egyéni adatbevitel), 

- adattáblából adatok kikeresése (szűrés), 

- rekordok módosítása, beszúrása, törlése, 

- adatok rendezése a táblákban, 

- lekérdezés létrehozása, mentése, szerkesztése, 

- jelentés készítése, módosítása, nyomtatása. 

 

27.3.5. A prezentáció mint kommunikációs technika 25 óra 

A prezentációkészítés jelentősége a titkári munkában 

A prezentációkészítés lépései (felkészülés, tervezés, megvalósítás) 

Tipográfiai alapismeretek (betűk, szöveg, színek stb.) 

Szervezetek, termékek, szolgáltatások prezentációjának előírásai 

Prezentációk készítése egy konkrét bemutató készítő programban 

 

27.3.6. A weblapkészítés alapjai 20 óra 

Honlap-készítési alapfogalmak 

A weblapok funkciója, szerkezeti felépítése, HTML kódok 

Bekezdések, felsorolások 

Táblázatok 

Képek használata 

Hivatkozások 

Weblapkészítés gyakorlata 

 

27.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

számítógépterem 



 

 

 

27.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

27.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. szemléltetés   x     

3. bemutatás   x     

4. 
tanár által irányított 

közös feladatmegoldás 
  x     

5. 
utasítással irányított 

feladatmegoldás  
x       

6. önálló munka x       

7. házi feladat x     
elektronikus kapcsolat 

(email) 

27.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel   x     

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

3.2. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

3.3. Csoportos versenyjáték   x     

4. Szolgáltatási tevékenységek körében 

4.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés x       

4.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett   x     

4.3. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

 

27.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  



 

 

A 12084-16 azonosító számú Üzleti 

kommunikáció és protokoll megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
A 12084-16 azonosító számú Üzleti kommunikáció és protokoll megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 12084-16 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

Kommunikáció a titkári 

munkában 

FELADATOK 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és nyelvhasználati 

szabályok betartására. 
x 

Alkalmazza az üzleti nyelvi kultúra szabályait. x 

Tisztában van a beszédet kísérő közlésformák jelentőségével. x 

Ismeri a testbeszéd különböző szituációkban betöltött szerepét. x 

Kezelni tudja az interkulturális kommunikációból adódó különbségeket. x 

Ismeri az internetes kultúra és kommunikáció lényegét, jelentőségét. x 

Megismeri az ügyfél-elégedettségi mérési technikákat. x 

Ismeri a hivatali, üzleti protokoll alapvető előírásait, a hétköznapi viselkedéstől eltérő 

követelményeit. 
x 

Alkalmazza a társas érintkezés szabályait, az állami és a nemzetközi protokoll előírásait. x 

Alkalmazza az etikett és protokoll szabályait a hivatali, üzleti életben. x 

Ismeri a munkahelyi légkört meghatározó viselkedési szabályokat, a vezető és beosztott közötti 

munkamegosztásból eredő alá-fölérendeltségi viszonyokat és a kapcsolatukat meghatározó 

magatartási szabályokat. 

x 

Közreműködik a szervezet piackutatási és marketingtevékenységében. x 

Részt vesz a szervezet tárgyalási rendezvényein. x 

Felhasználói szinten használja az internetes keresőprogramokat, navigációs programokat. x 

Számítógépes munkakörnyezetben végzett tevékenysége során betartja a munka-, baleset- és 

egészségvédelmi szabályokat. 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az üzleti kommunikáció fogalma, fajtái, célja x 

A kapcsolattartás formái (közvetlen, közvetett, online) x 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei x 

Kommunikációs szűrők és működésük x 

Marketingkommunikáció x 

Az üzleti tárgyalás alapszabályai x 

Tárgyalási technikák x 

Közéleti megnyilvánulási formák x 

Társalgási stílus x 

Kérdezés- és érvelési technikák a hivatali, üzleti életben x 

Interkulturális kommunikáció; eltérő kultúrákból adódó különbségek x 

Üzleti nyelvi kultúra x 

Digitális kultúra elemeinek használata, netes navigáció használata, információs szupersztráda x 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei x 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja x 

A munkahelyi viselkedés alapelemei (szerep, szerepelvárások, szerepfelfogás, megfelelés, társas 

befolyásolás, azonosulás) 
x 

A titkári munkakör etikai szabályai (etikai kódex) x 

A hivatali, üzleti magatartás és protokoll előírásai x 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai (vezető, munkatársak, ügyfelek, vendégek stb.) x 



 

 

Munkahelyi csoportok és jellemzőik; csoportkommunikáció x 

Stressz- és konfliktuskezelés az irodában x 

A nemzetközi protokoll sajátosságai x 

Rangsorolás, ültetési szabályok x 

Az öltözködés és megjelenés illemszabályai az üzleti, hivatali életben x 

A vendéglátás protokollszabályai x 

A hivatali, üzleti ajándékozás alkalmai, illemszabályai x 

Ügyfél-elégedettségi mérés technikái x 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai x 

A képernyős munkahelyek egészségügyi kockázata x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott és hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése x 

Köznyelvi és szakmai verbalitás x 

Elvárásoknak való megfelelés x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

Önállóság x 

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kommunikációs rugalmasság x 

Nyelvhelyesség x 

Adekvát metakommunikációs készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Nyitott hozzáállás x 

Lényegfelismerés (lényeglátás x 

Áttekintő képesség x 

 

1. Kommunikáció a titkári munkában tantárgy 318+70,5 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A Kommunikáció a titkári munkában tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló 

elsajátítsa és az irodai, titkári munkatevékenységében alkalmazni tudja a kapcsolattartás 

különböző technikáit, felismerve a kapcsolat jellegét, tartalmát. Kapcsolataiban a 

tudatosság vezérelje, képes legyen irányítani a kommunikációs folyamatot, legyen igényes 

az üzleti kultúra nyelvi elemeinek használatában; a szituációnak megfelelően legyen képes 

alkalmazkodni a hivatali és üzleti élet elvárásaihoz, protokoll- és egyéb viselkedési 

szabályokhoz. Cél továbbá, hogy alkalmazkodjon a munkahelyi környezethez, aktívan 

vegyen részt a csoportmunkában, megfelelően kezelje a környezetében kialakuló 

konfliktusokat, munkahelyi stresszt. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan, Informatika 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Üzleti nyelvi kultúra 40 óra 

A kultúra fogalma, tartalmi elemei, változékonysága 

A kultúra és a nyelv összefüggései  

Nyelvi norma, nyelvszokás, a társadalmi érintkezés nyelvhasználata 

Nyelvhelyesség, nyelvi változások, nyelvfejlődés, nyelvromlás 

Nyelvi kultúra fogalma és elemei – különös tekintettel az üzleti élet írásbeli 

nyelvhasználatára 



 

 

- Helytelen szóhasználat: képzavar, terjeszkedő kifejezések; hasonló hangzású 

szavak tévesztése, felesleges töltelékszavak, jelzők használata, helytelen 

visszautalás, elcsépelt szavak, névelő használata stb.; szóhasználati vétségek 

(sorszám-tőszám, igekötők, idegen szavak, divatszavak) 

- Toldalékhasználat (ikes igék, -nál, -nél, -suk, -sük, -zik, -lik stb.); túlzott 

fokozás, toldalék és/vagy névutóhasználat 

- Egyeztetési hibák; mondatszerkesztési hibák 

- Szókapcsolatok, kifejezések; szólások, közmondások használata 

- Helyes beszéd technikája, beszédkultúra; beszédhibák (hangképzés, kiejtés, 

hadarás, dadogás, afázia stb.); kulturálatlan beszéd: trágárság, beszéd evés 

közben, rágózás beszéd közben; lámpaláz leküzdése 

- Helyesírás: rövid-hosszú magán- és mássalhangzók írása - különírás, egybeírás 

- kis- és nagybetűk írásszabálya - tulajdonnevek írásmódja - elválasztás 

szabályai - írásjelhasználat - rövidítések, mozaikszók írásszabályai - számok, 

keltezés, címzés 

- Az e-helyesírás; digitális nyelvhelyesség- és helyesírás-javítási módszerek; 

szótárak, helyesírás-ellenőrző használata 

Az üzleti, hivatali élet közlésformái 

Nonverbális üzenetek hatása az üzleti életben: státusz, dominancia, tárgyilagosság, 

figyelemfelhívás, befolyásolás, megtévesztés, bizalmasság, bizalom, tisztelet, 

magabiztosság-bizonytalanság, távolságtartás kifejezése stb. 

Az üzleti élet szóbeli közlésformái: társalgás, előadás, beszámoló, hozzászólás, 

felszólalás, vita, tárgyalás, alkalmi beszéd 

A társalgási és a hivatalos stílus 

Kommunikációs taktikák a nyelvhasználatban: hozzáértés látszata, mellébeszélés, 

félreérthető közlemények, áthárítás stb. 

Nyelvhasználati hibák a kommunikációban: szakzsargon, idegen szavak, mesterkélt 

kifejezések, nyelvi szleng, körmondatok alkalmazása, hibás kérdésfelvetés, 

beszédképzés, előadás-technika, hangnem, stílus, nyelvi igénytelenség stb. 

E-kommunikációs üzleti nyelvhasználat: közösségi portálok, blogok, fórumok, 

internet, e-mail, webes megjelenés, sms-mms alkalmazása 

A hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeinek elemzése, értelmezése 

 

1.3.2. Üzleti kommunikáció 45+18 óra 

Az üzleti kommunikáció fogalma, formái 

- tömegkommunikáció (pl. reklám) 

- csoportkommunikáció (pl. kiállítás, vevőtalálkozó, termékbemutató) 

- személyes kommunikáció (pl. tárgyalás, egyeztetés, vevőtájékoztatás) 

A kommunikáció elemei és folyamata az üzleti környezetben 

Az üzleti kommunikáció mikrotényezői: munkavállalók, szállítók, közvetítők, vevők, 

versenytársak, hatóságok, egyéb szervezetek stb. – és hatásuk a kommunikációra 

Az üzleti kommunikáció makrotényezői: demográfiai, gazdasági, pénzügyi, jogi, 

politikai, természeti, technikai-technológiai, társadalmi-kulturális – és hatásuk a 

kommunikációra  

A sikeres üzleti kommunikáció alaptényező 

Az üzleti kommunikáció csatornái 

A tudatos és hatékony kommunikáció feltételei 

A kommunikációs szűrők működése, befolyásolása 

Információ az üzleti életben; az információ fogalma, jellemzői 

Az információszerzés, -feldolgozás, -továbbítás (küldés) folyamata 



 

 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei 

Szervezetek közötti kommunikáció 

Kapcsolatfelvétel módjai; a kapcsolat kezelése az üzleti életben 

Etikai kódex fogalma, tartalmi elemei az üzleti életben 

 

1.3.3. Protokoll az irodában 35 óra 

A viselkedéskultúra alapfogalmai: illem, etikett, protokoll 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei 

Az üzleti élet viselkedéskultúrájának alapjai: köszönés, bemutatkozás, bemutatás, 

megszólítás, társalgás 

Névjegykártya szerepe a kapcsolattartásban, formái, használatának módja 

Öltözködés, megjelenés a titkári munkakörben 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja: meghívás, vendégfogadás, vendéglátás, 

rangsorolás, ültetési szabályok, ajándékozás, reprezentáció 

Titkári kapcsolatok protokollja 

 

1.3.4. Digitális kommunikáció az irodában 35 óra 

A digitális kommunikáció fogalma, feltételei 

Az internet; netes fogalmak és kifejezések  

Az internethasználat biztonsági elemei 

Az internet veszélyei; biztonsági elemei; a biztonságos és hatékony 

internethasználat szabályai 

Nyelvi változások a digitális kommunikációban – és kezelésük 

Netes navigáció használata; információs szupersztráda  

A digitális kommunikáció eszközei az információtartalom formája szerint: szöveges, 

képi, hangalapú  

A kommunikáció és az információszerzés okostelefonok alkalmazásával 

A webkeresők használata  

Webes tartalom mentése, nyomtatása, felhasználása 

Webes megjelenés; webszövegek elemzése, írása 

Social web (közösségi oldalak) szerepe a cégmegjelenésben, céges kapcsolatokban 

E-ügyintézés fogalma, feltételei 

E-közigazgatás szintjei:  

- információközlés (pl. online információközlés)  

- egyirányú kommunikáció (pl. űrlap elektronikus úton való elküldése)  

- kétirányú interaktivitás (pl. ügyfélkapu)  

- interakció (pl. elektronikus számlázás) 

Online reklámok: banner (reklámcsík, szalaghirdetés), szöveges linkek, beférkőző 

reklámok; egyéb online reklámfajták 

 

1.3.5. Nemzetközi protokoll 30 óra 

Nemzetközi üzleti színterek, események 

Nemzetközi kulturális különbségek 

Kulturális szokások 

Interkulturális érzékenység 

Nyelvi különbségek; ezek áthidalása 

Nemzetközi delegáció fogadása 

Látogatás, tárgyalás külföldi partnereknél 

Üzleti protokoll nemzetközi eseményeken 

Protokoll a diplomáciában 



 

 

Nemzetközi üzleti etika 

Etikett és protokoll sajátosságai az egyes kultúrákban 

 

1.3.6. Munkahelyi, irodai kapcsolatok 38 óra 

A munkahelyi szervezet fogalma, jellemzői 

Szervezeti formák 

Munkahelyi elvárások: vezetés, beosztottak részéről 

Munkahelyi kommunikáció csatornái, eszközei 

A munkahelyi kommunikáció síkjai 

Viselkedés munkahelyi környezetben: társas befolyásolás, azonosulás, behódolás, 

internalizáció, munkahelyi szerepek (szerepelvárás, szerepfelfogás, szerepmegfelelés) 

Munkahelyi kapcsolatok: vezető(k)-titkár, munkatársak, beosztottak ügyfelek, 

partnerek, hatóság stb. 

Kapcsolattartási szabályok, előírások; értelmezésük, betartásuk, be nem tartásuk 

következményei 

Munkahelyi csoportok; csoportjellemzők; csoportalkotási szabályok 

Beilleszkedés, befogadás a munkahelyi csoportba 

A csapatmunka, team-munka fogalma, jellemzői, előnyei-hátrányai; elvárások, 

megfelelések, tudásmegosztás, felelősség stb. a team-munka során 

 

1.3.7. Munkahelyi konfliktuskezelés 30 óra 

A konfliktus fogalma, tartalma (pénz, anyagiak megszerzése, hatalom, befolyás, 

tulajdon, birtoklás, presztízs, érvényesülés, büszkeség stb.) 

A konfliktusok szintjei (belső, személyes; személyközi; csoportok, szervezetek 

közötti) 

A konfliktusszintek jellemzői 

Konfliktustípusok (valódi, ál, áttételes, téves, hamis, lappangó) 

A konfliktusok kialakulásához vezető okok (tárgyi-környezeti okok, személyi okok, 

viszonykonfliktusok) 

A jó és rossz konfliktus jellemzői; funkciójuk 

A vita jellemzői, fajtái, szakaszai 

Munkahelyi konfliktus kezelése: 

- konfliktus kerülése, érzékelése, figyelmen kívül hagyása 

- konfliktus feloldásának módjai: kompromisszum, konszenzus 

A mediátor szerepe a konfliktus kezelésében 

Munkahelyi stressz fogalma, kialakulásának okai, szintjei, következményei 

A munkahelyi stressz feloldásának egyéni és szervezeti szintű lehetőségei 

 

1.3.8. Tárgyalástechnika 30+20 óra 

A tárgyalás fogalma; a tárgyalások hibái 

A tárgyalások típusai 

A tárgyalás előfeltételei 

A tárgyalás személyi feltételei 

A csoportos (delegációs) tárgyalás jellemzői 

A tárgyalás folyamata; előkészületei 

A tárgyalás interaktív szakasza; a tárgyalási stílus 

A tárgyalást segítő kérdezéstechnika 

A kommunikáció hatékonyságának feltételei a tárgyalás folyamán 

A kommunikációt zavaró egyéb tényezők a tárgyalás folyamán 



 

 

Tárgyalási eszközök és technikák: az alku és a kockázatvállalás, az őszinteség 

(leleplezés) és megtévesztés, hazugság, jóhiszeműség és bizalom, a fenyegetés, ígéret  

A meggyőzés folyamata és eszközei; érvek 

A tárgyalás lezárása, utógondozása 

Tárgyalások kulturális (nemzetközi) jellemzői 

Tárgyalási protokoll 

 

1.3.9. Marketingkommunikáció 35+32,5 óra 

A marketingkommunikáció fogalma, területei 

A marketingkommunikáció hatékony eszközei (ATL-, BTL-eszközök) 

A promóció fogalma, céljai, eszközei 

Direkt marketing fogalma, jellemzői, alkalmazási területei 

Vásárok, kiállítások, megjelenések szerepe az üzleti kommunikációban 

Reklám fogalma, csoportosítása, jellemzői; alkalmazási területek 

Hatásos reklámeszközök, reklámhordozók 

A vásárló könyve kommunikációs hatása 

PR fogalma, céljai, területei (a szervezet külső, belső PR-ja), szerepe a 

marketingkommunikációban 

Ügyfélkapcsolat a titkári munkában; ügyfél-elégedettség mérése, funkciója, technikái 

Az arculattervezés fogalma, eszközei (cégmegjelenés: személyi képviselet; tárgyi 

eszközök: logó, névjegykártya, levélpapír, weblap, digitális megjelenés, applikációk 

stb.) 

A sajtó, média szerepe a marketingkommunikációban 

A minőségbiztosítás, minőségirányítás elemei, hatékonyságmérés a titkári munkában 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

taniroda 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x  x   

2. megbeszélés   x  x   

3. szemléltetés   x  x projektor, kivetítő 

4. vita   x     

5. kiselőadás   x     

6. helyzetgyakorlat   x     

7. szerepjáték   x     

8. prezentáció x x   számítógép, projektor, kivetítő 

9. beszámoló x x     

10. projektmunka   x     

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       



 

 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x     

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x     

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x      

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x  x    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x x     

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x x     

3. Komplex információk körében 

3.1. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x       

3.2. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után x x     

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

4.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

4..4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés x       

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.3. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x x     

5.4. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x x     

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
  



 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

SZH/1 évfolyamot követően 105 óra 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

A SZH/1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

12082-16 

Gépírás és irodai alkalmazások 

Gépírás és levelezési gyakorlat 

A tízujjas vakírás alapgyakorlatai 

Billentyűkezelés 

Az írástechnika megerősítése 

Sebességfokozás 

Irodai alkalmazások gyakorlata 

A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 

Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 

Táblázatok készítése a titkári munkában 

Adatbázisok készítése a titkári munkában 

12084-16 

Üzleti kommunikáció és protokoll 

Kommunikáció a titkári munkában 

Üzleti nyelvi kultúra 

Üzleti kommunikáció 

Protokoll az irodában 

Digitális kommunikáció a titkári munkában 

Munkahelyi, irodai kapcsolatok 

A szakmai tartalom részletes kifejtése 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások modul 

Gépírás és levelezés gyakorlata tantárgy keretében 

A tanulók – adatbeviteli tevékenység végzésekor – hatékonyan alkalmazzák a tízujjas 

vakírás technikáját. 

Gépírási tevékenységükhöz önállóan készítsék elő a szükséges tárgyi eszközöket, a 

szakmai vezető jóváhagyásával alakítsák ki a képernyős munkavégzéshez szükséges 

optimális körülményeket. 

Szorosan kapcsolódva az informatikai ismeretekhez, alkalmazzák gépírástudásukat a 

titkári munkatevékenységhez kapcsolódó dokumentumok készítésekor. 

Végezzenek adatbeviteli és szövegszerkesztési feladatokat, ügyeljenek a hibátlan, 

esztétikus munkavégzésre. 

 

Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy keretében 

Kezeljék biztosan az irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, 

tartsák be a biztonsági előírásokat. 

Törekedjenek arra, hogy a szakmai vezető által delegált szövegszerkesztési feladatokat 

hibátlanul, esztétikusan, a vezető utasításainak és a munkahelyi elvárások szerint 

készítsék el. 

Közreműködésükkel segítsék elő a munkahelyen adódó írásbeli feladatok végzését, 

egyszerűbb nyomtatványok kitöltését. 

A tanulók a számítógépes adatbeviteli munkatevékenységek között önállóan és 

kreatívan tudják alkalmazni a tanult szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő 

program által nyújtott lehetőségeket.  



 

 

Legyenek figyelemmel a szoftverhasználattal együtt járó dokumentumkezelési, 

tárolási teendőkre és biztonsági elemeire is. 

 

Fejlesztendő készségek 

A tízujjas vakírás (100 leütés/perc) – az 1. évfolyam végén 

Számítógépes irodai programok alkalmazása 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása 

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll 

Kommunikáció a titkári munkában tantárgy keretében 

Munkahelyi kapcsolataikban, telefonos kommunikációjukban kamatoztassák a 

verbális kommunikáció nyelvi, nyelvhelyességi ismereteit. 

Írásbeli és szóbeli kommunikációjuk során fokozottan ügyeljenek a nyelvhelyességi 

és nyelvhasználati szabályok betartására. 

Elemezzék és értelmezzék helyesen, a szakmai szövegkörnyezet figyelembe 

vételével a hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeit. 

Munkájuk során alkalmazkodjanak a kialakult munkahelyi szokásokhoz és tartsák be 

az előírásokat a munka- és időszervezésre, a dokumentumok kezelésére, 

információfeldolgozásra vonatkozóan, valamint az ügyfelekkel, munkatársakkal és 

vezetőkkel való kapcsolattartásban. 

 

Fejlesztendő készségek: 

Olvasott és hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése 

Köznyelvi és szakmai verbalitás 

Elvárásoknak való megfelelés 

 

  



 

 

6.11. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 

31 811 03  

Gondnok 
rész-szakképesítés Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához  

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 31 811 03 számú Gondnok megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

II. A rész-szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 31 811 03 

Szakképesítés megnevezése: Gondnok  

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátás 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 105 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 vagy iskolai végzettség hiányában: iskolai előképzettség 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a 

vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 



 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

V. A rész-szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés 

oktatásához:  

  

SZH/1 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/1 évfolyam 

éves óraszám  

(36 héttel) 

SZH/2 évfolyam 

heti óraszám 
  

SZH/2 évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 24 864 17 595 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
7,5 270+105 14,5 507,5 

Összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  
3 108 2 70 

(közismereti rész) 

8-10% szabad sáv  
0,5 18 1,5 52,5 

(szakmai rész) 

Mindösszesen 
35 1260+105 35 1225 

(teljes képzés ideje) 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül (és szabadsávval) 

 Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 

Általános élelmiszer-ismeretek, 

fogyasztóvédelem 
1+0,5   

105 

    

Élelmiszerek csoportjai 3   1+0,5   

10049-12 Konyhai 

kisegítés 

Előkészítési és ételkészítési 

alapismeretek 
    1,5+0,5   

Előkészítési és ételkészítési 

alapozó gyakorlat 
      3 

11793-16 Fogadós napi 

tevékenységei 

Szálláshely üzemeltetési 

gyakorlat 
      5 

Üzemeltetési alapismeretek 

gyakorlat 
  3,5     

Program- és 

rendezvényszervezés gyakorlat 
      4+0,5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 4+0,5 3,5 2,5+1 12+0,5 

Összes heti/ögy óraszám 7,5+0,5 105 14,5+0,5 



 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 

10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat 

/tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, 

elősegítve a gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola, a 

fentiek szerint rendelkezett szakmai programjában. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 

Általános élelmiszer-

ismeretek, fogyasztóvédelem 
36+18 0 

105 

0 0 54 

Az élelmiszereket felépítő 

anyagok és tápértékük 

megőrzése 

20       20 

Vendéglátó üzlet kialakításának 

feltételei 
8+10       18 

Vendéglátó tevékenység 

folytatásának követelményei  
4+4       8 

Fogyasztóvédelem 4+4       8 

Élelmiszerek csoportjai 108 0 35+17,5 0 52,5 

Növényi eredetű élelmiszerek 54       54 

Állati eredetű élelmiszerek 54       54 

Édesítőszerek és édesipari 

termékek, koffeintartalmú 

élvezeti áruk 

    5   5 

Fűszerek, ízesítők, zamatosítók 

és állományjavítók 
    5   5 

Italok     25+17,5   42,5 

10049-12 Konyhai 

kisegítés 

Előkészítési és ételkészítési 

alapismeretek 
0 0 52,5+17,5 0 70 

Munkavédelem, tűzvédelem, 

szakmai elvárások, HACCP 
    3   3 

Technológiai alapismeretek     11,5+17,5   29 

Saláták, öntetek, köretek      19   19 

Főzelékek, levesek, 

levesbetétek 
    19   19 

Előkészítési és ételkészítési 

alapozó gyakorlat 
0 0 0 105 105 

Munkavédelem, tűzvédelem, 

szakmai elvárások, HACCP 
      9 9 

Technológiai alapismeretek       26 26 

Saláták, öntetek, köretek        40 40 

Főzelékek, levesek, 

levesbetétek 
      30 30 

11794-16 Fogadós napi 

tevékenységei 

Szálláshely üzemeltetési 

gyakorlat 
0 0 0 175 175 

Jogszabályi háttér       16 16 



 

 

Szálláshely épülete és 

berendezései 
      41 41 

A vendégfogadás       50 50 

Szálláshelyek szolgáltatásai       40 40 

Szálláshelyek biztonsági 

tevékenysége 
      28 28 

Üzemeltetési alapismeretek 

gyakorlat 
0 126 0 0 126 

Balesetvédelem és 

elsősegélynyújtás 
  46     46 

Környezetvédelem és 

hulladékgyűjtés 
  4     4 

Karbantartási előírások   20     20 

Védőeszközök és foglalkozási 

betegségek 
  10     10 

Takarítási eljárások és 

dokumentáció 
  28     28 

Vegyszerek és azok kezelése   18     18 

Program- és 

rendezvényszervezés 

gyakorlat 

0 0 0 140+17,5 157,5 

Programok és rendezvények 

fajtái 
      24 24 

Rendezvények helyszínei és 

technikája 
      14 14 

A szervezési folyamat       24 24 

A lebonyolítási folyamat       38 38 

Teendők a rendezvény után       14 14 

Rendezvények évszakok, 

népszokások és ünnepek 

alkalmával 

      26+17,5 43,5 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 144+18 126 87,5+35 420+17,5 
777,5+70,5= 

848 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 
882,5+70,5= 

953 

Elméleti óraszámok/aránya 144+18+87,5+35=284,5 óra / 29,85 %  

Gyakorlati óraszámok/aránya 126+420+17,5+105=668,5 óra / 70,15%  

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti 

és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. Az estis 

óraszámok, a heti és éves bontások a pedagógiai program releváns kötetének szakmai 

részében megtalálhatóak.  

A tantárgyi 10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a 

pedagógusokat /tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához 

igazítani azt, elősegítve a gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 

  



 

 

A rész-szakképesítés órahálói 

Közismerettel – heti/éves 

Gondnok - OKJ 31 811 03 rész-

szakképesítés órahálója 2017. 

szeptember 1-jétől 
Tantárgyak 

NAPPALI   ESTI   

SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   

36 HÉT 35 HÉT 
összesen 

  36 HÉT 35 HÉT 
összesen  

30-70% 1. év 2. év   1. év 2. év  

 Közismereti óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 
27 

972 
19 665 

1637  
13 

468 
9 315 

783  

10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem 
Általános élelmiszer-ismeretek, 

fogyasztóvédelem 
1+0,5 

54 
  0 54  0,5 18   0 18  

10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem Élelmiszerek csoportjai 3 108 1+0,5 52,5 160,5  1,5 54 1 35 89  
10049-12 Konyhai kisegítés Előkészítési és ételkészítési alapismeretek   0 1,5+0,5 70 70    0 1 35 35  

Szakmai elmélet összesen: 4,5 162 3,5 122,5 284,5 30 2 72 2 70 142 30 

10049-12 Konyhai kisegítés Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat   0 3 105 105    0 1 35 35  
11793-16 Fogadós napi tevékenységei Szálláshely üzemeltetési gyakorlat   0 5 175 175    0 2,5 87,5 87,5  
11793-16 Fogadós napi tevékenységei Üzemeltetési alapismeretek gyakorlat 3,5 126   0 126  2 72   0 72  
11793-16 Fogadós napi tevékenységei Program- és rendezvényszervezés gyakorlat   0 4+0,5 157,5 157,5    0 2,5 87,5 87,5  

Szakmai gyakorlat összesen: 3,5 126 12,5 437,5 563,5  2 72 6 210 282  

Összes szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 8 288 16 560 848  4 144 8 280 424  

Összes közismeret és szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 35 1260 35 1225 2485  17 612 17 595 1207  

Összefüggő szakmai gyakorlat:   105     105    53     53  

A képzés teljes óraszáma: 2590      1260  

Szakmai gyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat összesen: 668,5 70     335 70 

 

Közismeret nélkül - éves 



 

 

Gondnok - OKJ 31 811 03 rész-szakképesítés 

éves órahálója 2017. szeptember 1-jétől NAPPALI ESTI 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10044-12 

Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 

Általános élelmiszer-

ismeretek, fogyasztóvédelem 
36+18 0 

105 

0 0 54 18 0 

53 

0 0 18 

Az élelmiszereket felépítő 

anyagok és tápértékük 

megőrzése 

20       20 10       10 

Vendéglátó üzlet 

kialakításának feltételei 
8+10       18 4       4 

Vendéglátó tevékenység 

folytatásának követelményei  
4+4       8 2       2 

Fogyasztóvédelem 4+4       8 2       2 

Élelmiszerek csoportjai 108 0 35+17,5 0 52,5 54 0 35 0 89 

Növényi eredetű élelmiszerek 54       54 27       27 

Állati eredetű élelmiszerek 54       54 27       27 

Édesítőszerek és édesipari 

termékek, koffeintartalmú 

élvezeti áruk 

    5   5     5   5 

Fűszerek, ízesítők, zamatosítók 

és állományjavítók 
    5   5     5   5 

Italok     25+17,5   42,5     25   25 

10049-12 Konyhai 

kisegítés 

Előkészítési és ételkészítési 

alapismeretek 
0 0 52,5+17,5 0 70 0 0 35 0 35 

Munkavédelem, tűzvédelem, 

szakmai elvárások, HACCP 
    3   3     3   3 

Technológiai alapismeretek     11,5+17,5   29     6   6 

Saláták, öntetek, köretek      19   19     14   14 

Főzelékek, levesek, 

levesbetétek 
    19   19     12   12 

Előkészítési és ételkészítési 

alapozó gyakorlat 
0 0 0 105 105 0 0 0 35 35 



 

 

Munkavédelem, tűzvédelem, 

szakmai elvárások, HACCP 
      9 9       3 3 

Technológiai alapismeretek       26 26       10 10 

Saláták, öntetek, köretek        40 40       12 12 

Főzelékek, levesek, 

levesbetétek 
      30 30       10 10 

11794-16 Fogadós 

napi tevékenységei 

Szálláshely üzemeltetési 

gyakorlat 
0 0 0 175 175 0 0 0 87,5 87,5 

Jogszabályi háttér       16 16       6 6 

Szálláshely épülete és 

berendezései 
      41 41       20 20 

A vendégfogadás       50 50       20 20 

Szálláshelyek szolgáltatásai       40 40       20 20 

Szálláshelyek biztonsági 

tevékenysége 
      28 28       21,5 21,5 

Üzemeltetési alapismeretek 

gyakorlat 
0 126 0 0 126 0 72 0 0 72 

Balesetvédelem és 

elsősegélynyújtás 
  46     46   26     26 

Környezetvédelem és 

hulladékgyűjtés 
  4     4   2     2 

Karbantartási előírások   20     20   10     10 

Védőeszközök és foglalkozási 

betegségek 
  10     10   10     10 

Takarítási eljárások és 

dokumentáció 
  28     28   14     14 

Vegyszerek és azok kezelése   18     18   10     10 

Program- és 

rendezvényszervezés 

gyakorlat 

0 0 0 140+17,5 157,5 0 0 0 87,5 87,5 

Programok és rendezvények 

fajtái 
      24 24       15 15 

Rendezvények helyszínei és 

technikája 
      14 14       6 6 

A szervezési folyamat       24 24       10 10 



 

 

A lebonyolítási folyamat       38 38       20 20 

Teendők a rendezvény után       14 14       4 4 

Rendezvények évszakok, 

népszokások és ünnepek 

alkalmával 

      26+17,5 43,5       33,5 33,5 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 144+18 126 87,5+35 420+17,5 777,5+70,5=848 72 72 70 210 424 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 882,5+70,5=953 144 53 280 477 

Elméleti óraszámok/aránya 144+18+87,5+35=284,5 óra / 29,85 %  72+70=142 óra / 29,77 %  

Gyakorlati óraszámok/aránya 126+420+17,5+105=668,5 óra / 70,15%  72+53+210=335 óra / 70,23%  

 

 



 

 

A 10044-12 azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 

 

A 10044-12 azonosító számú, Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

Általános élelmiszer-

ismeretek, 

fogyasztóvédelem 

Élelmiszerek 

csoportjai 

FELADATOK 

Alkalmazza a korszerű táplálkozástudomány eredményeit x x 

Alkalmazza a korszerű életmódhoz kötődő sajátosságokat x x 

Alkalmazza az élelmiszerkutatások eredményeit x x 

Alkalmazza a diétás szabályokat x x 

Betartja és betartatja a HACCP előírásait x x 

Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat x x 

Az előírásoknak megfelelően tárolja az élelmiszereket x x 

Alapanyagokat vizsgál és/vagy ellenőriz x x 

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési időket és 

az áruk minőségét 
x x 

Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a mintavételi 

szabályokat 
x  

Betartja és betartatja a környezetvédelmi előírásokat x x 

Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat x  

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az élelmiszer forgalmazás 

során 
x  

SZAKMAI ISMERETEK 

Táplálkozástudományi alapismeretek x  

Élelmiszerek tápértékének megőrzése x  

Mikroorganizmusok jellemzői x  

Élelmiszerek tartósítása x  

Malomipari termékek, sütőipari termékek, tészták  x 

Természetes édesítőszerek, mesterséges édesítőszerek  x 

Zsiradékok  x 

Tej, tejtermékek  x 

Tojás  x 

Hús, húsipari termékek, baromfifélék, halak és hidegvérűek, vadak  x 

Zöldségek, gyümölcsök  x 

Édesipari termékek, koffeintartalmú élelmiszerek  x 

Alkoholtartalmú italok, alkoholmentes italok  x 

Fűszerek, ízesítőanyagok, adalékanyagok, kényelmi anyagok  x 

Élelmiszer vizsgálat x  

A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer alapelvei x  

Személyi higiénia x  



 

 

Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési 

követelményei 
x  

Vendéglátó termékkészítés, tárolás, szállítás, kiszolgálás kritikus 

pontjainak meghatározása 
x  

Vendéglátó műhely, konyha, eladótér higiéniája, kritikus pontok 

ellenőrzése 
x  

Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai x  

Hazai és EU-s fogyasztóvédelmi szabályok x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x 

Felelősségtudat x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x  

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x  

Problémamegoldás, hibaelhárítás x  

 

1.Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy  36+18 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 
Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak 

megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása. A vendéglátó üzlet 

kialakításának és üzemeltetésének követelményei és a működéssel kapcsolatos 

fogyasztóvédelmi és HACCP szabályok elméleti hátterének megismertetése, a tudatos 

fogyasztói magatartás kialakítása. A feldolgozott élelmiszerek forgalomba hozatalának 

lehetőségei, feltételeinek elsajátítása. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

Témakörök  

 

Az élelmiszereket felépítő anyagok és tápértékük megőrzése 20 óra 

Az élelmiszerek fogalma. 

Az élelmiszerek árujellemzői és forgalmazásuk feltételei. 

Táplálkozás jelentősége. 

Az élelmiszereket felépítő anyagok: víz, fehérjék, zsiradékok és zsírszerű anyagok, 

szénhidrátok, vitaminok, ásványi anyagok, adalékanyagok. 

Emésztés, tápanyag felszívódás. 

Táplálkozás feladata, a szervezet tápanyag és energiaszükséglete. 

Élelmiszerek tápértékének megőrzése. 

Az élelmiszerek feldolgozásának hatása a tápanyagokra. 



 

 

Az élelmiszerek feldolgozása folyamán bekövetkező változások. 

Mikroorganizmusok jellemzése, életfeltételei. 

Mikroorganizmusok hasznos és káros tevékenysége. 

Az élelmiszerek romlása. 

A tartósítás fogalma. 

Az élelmiszer-tartósítás fizikai módszerei. 

Az élelmiszer-tartósítás, fizika-kémiai módszerei. 

Az élelmiszer-tartósítás kémiai módszerei. 

Az élelmiszer-tartósítás biológiai módszerei. 

 

Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei 8+10 óra 

Vendéglátó egységek telepítésének alapfeltételei. 

Környezetszennyezés nélküli építési terület, ivóvíz, szennyvízelvezetés követelményei. 

A helyiségek egyirányú kapcsolódása, tiszta és szennyezett övezetek kereszteződésének 

tilalma. 

Bejáratok kialakításának követelményei. 

Raktárak kialakításának követelményei. 

Előkészítő helyiségek kialakításának követelményei. 

Konyhák, műhelyek kialakításának követelményei. 

Mosogatók kialakításának követelményei. 

Vendégtér, szociális helyiségek kialakításának követelményei. 

Személyi higiénia. 

Test, munkaruha higiéniai előírásai, egészségügyi kiskönyv, érvényes orvosi 

alkalmassági vizsgálat igazolása. 

Vendéglátó tevékenység, élelmiszer előállítás személyi feltételei. 

Képzési, egészségügyi, szakmai és erkölcsi feltételek. 

 

Vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei  4+4 óra 

A témakör részletes kifejtése. 

A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei. 

Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei. 

Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai. 

Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai. 

 

Fogyasztóvédelem 4+4 óra 

Fogyasztók egészségének és biztonságának védelme 

Fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme 

Fogyasztói jogokról való tájékoztatás és azok oktatása 

Jogorvoslathoz és kárigényhez, érvényesítéséhez való jog 

Jog a fogyasztóvédelmi érdekek képviseletéhez fogyasztói részvétellel 

Állami fogyasztóvédelmi intézményrendszerek 

Önkormányzati fogyasztóvédelmi szervek 

Társadalmi fogyasztóvédelmi érdekképviseleti szervezetek 

Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének szabályai 

Vásárlók könyvének hitelesítése, kihelyezése 

Jegyzőkönyv kitöltése 

Válaszadás határideje a bejegyzésre 

Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségei 

Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségének időtartama 



 

 

Szavatosság és jótállás helytállási bizonyítási kötelezettségei  

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói 

tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási 

módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 
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so

p
o
rt

-b
o
n

tá
s 
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tá
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 



 

 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással  x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

2. Élelmiszerek csoportjai  143+17,5 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A vendéglátásban felhasználásra kerülő élelmiszerek tulajdonságainak, azok 

konyhatechnológiai szerepének és fontosságának megismerése a felhasználás 

lehetőségeinek az elsajátítása.  

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. Az Előkészítési és ételkészítési alapismeretek tantárgyban  A 

technológiai alapismeretek témakörhöz kapcsolódó tartalom. 

 

Témakörök  

 

Növényi eredetű élelmiszerek 54 óra 

Növényi eredetű zsiradékok jellemzése és felhasználása. 

Zsírok, olajok fogalom-meghatározása. 

A növényi olajok, zsírok jellemzői, alapanyagai, előállításuk fő lépcsői. 

Zsírok-olajok minőségértékelésének szempontjai. 

A termékcsoport áruinak minőségmegőrzése. 

Zöldségek jellemzése és felhasználása. 

A gyümölcs- és zöldségáruk árurendszere. 

A gyümölcs- és zöldségáruk árutulajdonságai. 

Gyümölcsfajták jellemző árutulajdonságai. 

Zöldségfajták jellemző árutulajdonságai. 

Gyümölcs- és zöldségáruk minőségmegőrzése, forgalmazásuk szabályai. 

Gyümölcsök jellemzése és felhasználása 

Gabona-, malom-, sütő- és tésztaipari termékek jellemzése és felhasználása. 

A gabonafajták és alkalmazásuk az emberi táplálkozásban. 

Malomipari műveletek és termékeik. 

Száraztészták. 

A kenyér. 



 

 

Sütőipari fehértermékek. 

 

Állati eredetű élelmiszerek 54 óra 

Állati eredetű zsiradékok (vaj, sertészsír, baromfizsír, háj, tepertő, állati eredetű olajak) 

jellemzése felhasználása. 

Tej, tejkészítmények, tejtermékek jellemzése, felhasználása (tej, túró, joghurt, sajt, vaj, 

ízesített tejkészítmények, tejkonzervek, sűrített tej, stb.). A tej és tejkészítmények, 

tejtermékek tárolása, eltarthatósága, vendéglátó ipari felhasználása. 

Tojás felépítése, összetétele, tojássárgája és fehérje technológiai hatása. Tojás 

minősítése, tárolása, tartósított termékei. A tojás tárolása, eltarthatósága vendéglátó 

ipari felhasználása. 

Hús, húsipari termékek jellemzése, táplálkozástani jelentősége, felhasználása. Tartós és 

nem tartós húsipari termékek, darabos áruk, vörös áruk, pácolt, főtt, füstölt, szárított 

készítmények. A húsipari termékek eltarthatósága, tárolása és vendéglátó ipari 

felhasználása. 

A húsfeldolgozó-ipar nyersanyagai. 

Alapanyagok, segéd- és járulékos anyagok. 

Húsfeldolgozóipari műveletek. 

A húsfeldolgozóipar termékeinek jellemzése és csoportosítása, minőségi 

követelményei. 

Töltelékes áruk: hőkezeléssel és hőkezelés nélkül készült töltelékes áruk. 

Darabos húskészítmények. 

Étkezési szalonnák. 

Húskonzervek. 

A halfeldolgozóipar termékei. 

Halkonzervek. 

Baromfiipari termékek, vágott baromfik jellemzése, táplálkozástani jelentősége, 

felhasználása. A háziszárnyasok (tyúk, liba, kacsa, pulyka, stb.) feldolgozása. A 

baromfihúsból készült húsipari termékek, tárolása, eltarthatósága. 

Vadak jellemzése felhasználása. A vadhúsok táplálkozástani jelentősége. A vadhúsok 

kezelése, feldolgozása. A vadak csoportosítása. 

Halak és hidegvérűek jellemzése felhasználása. 

Egyéb hidegvérű állatok jellemzése, táplálkozástani jelentősége, felhasználása. Halak, 

puhatestűek, rákok, kagylók, étkezési csigák. 

 

Édesítőszerek és édesipari termékek,  

koffeintartalmú élvezeti áruk 5 óra 

Természetes édesítőszerek jellemzése és felhasználása. 

Mesterséges édesítőszerek jellemzése és felhasználása. 

Kakaópor jellemzése és felhasználása. 

Csokoládétermékek és bevonómasszák jellemzése és felhasználása. 

Kávéfajták, kávé feldolgozása, pörkölési módok, kávé felhasználása.  

Teafajták, tea feldolgozása, összetétele, felhasználása. 

 

Fűszerek, ízesítők, zamatosítók és állományjavítók 5 óra 

Fűszerek jellemzése és felhasználása. 

Ízesítőanyagok, só és ecet jellemzése, felhasználása. 

Adalékanyagok jellemzése és felhasználása. 

Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználása. 



 

 

 

Italok  25+17,5 óra 

Alkoholtartalmú italok jellemzése és felhasználása.  

Alkoholmentes italok. 

Természetes vizek, ásványvizek, gyógyvizek fogalma, biológiai hatása, szerepük a 

kereskedelemben. 

Gyümölcs- és zöldséglevek, szörpök (élettani hatásuk, alapanyagaik, 

minőségi követelmények). 

Szénsavas üdítőitalok (táplálkozástani hatásuk, kereskedelmi jelentőségük, minőségi 

követelményeik, minőségmegőrzés időtartama). 

Alkoholtartalmú italok. 

Az alkohol élettani hatásának ismertetése. 

A kulturált alkoholfogyasztás szabályai. 

Hazánk borvidékei. 

A borok. 

A borok fogalma, jellemzése, készítése, kezelése és gondozása, palackozása, tárolása. 

Minőséget meghatározó tényezők. 

A borok típusai. 

Természetes borok. 

Likőrborok. 

Szénsavas borok. 

A pezsgő gyártása, minőségi jellemzői, fajtái, minőségi követelmények, érzékszervi 

tulajdonságai, választéka, palacktípusa. 

A sör (jellemzése, készítése, minőségét meghatározó tényezők). 

Sörök fő típusa, forgalomba hozatala. 

Szeszipari készítmények (jellemzése, készítése, minőségi követelménye, kereskedelmi 

jelentősége). 

Alkoholmentes italok jellemzése és felhasználása. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések egyéni 
csopor

t 
osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 



 

 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 
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n
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s 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  



 

 

A 10049-12 azonosító számú Konyhai kisegítés 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

A 10049-12 azonosító számú, Konyhai kisegítés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Elvégzi az egyéni előkészületeket x x 

Előkészíti a tevékenységéhez szükséges munkaterületet, gépeket, 

berendezéseket, eszközöket, anyagokat, gondoskodik a tisztántartásukról 
x x 

Nyers és feldolgozott élelmiszereket készít elő: húst, halat, zöldség- és 

gyümölcsféléket, tojást, malomipari termékeket 
x x 

Ételkészítési alap-, kiegészítő- és befejező műveleteket végez x x 

Salátákat, önteteket készít, tálal x x 

Hagyományos és korszerű konyha technológiával készülő főzelékeket, 

köreteket készít, tálal 
x x 

Leveseket és levesbetéteket készít, tálal x x 

Az étel jellegének megfelelően készen tart x x 

Gondoskodik a maradvány tárolásáról x x 

Szükség szerint mosogat x x 

Rendet és tisztaságot tart a munkakörnyezetében x x 

Betartja a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Húsbontás x x 

Saláták és öntetek x x 

Főzelékek, köretek x x 

Levesek, levesbetétek x x 

Ételkészítés alap-, kiegészítő- és befejező műveletei x x 

Anyagfelhasználás ellenőrzése x x 

A konyha és kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti és 

munkavédelmi szabályai 
x  

Munkahelyi és személyi higiénia x x 

Gépek, berendezések, eszközök üzemeltetési jellemző x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 



 

 

Elemi számolási készség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)  x 

Elhivatottság, elkötelezettség x x 

Önállóság  x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság x x 

Irányíthatóság  x x 

Együttműködés x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

A környezet tisztántartása x x 

 

1. Előkészítési és ételkészítési alapismeretek tantárgy 52,5+17,5 óra 

A tantárgy tanításának célja 

Az ételkészítési folyamatok különböző technológiákhoz köthető mozzanatainak 

elsajátítása az előkészítés, elkészítés, készentartás, tálalás folyamatában. A saláták, 

öntetek, főzelékek, köretek, levelesek, levesbetétek ételcsoportok rendszereinek 

elsajátítása, a megadott ételcsoportokba tartozó ételek ételkészítési technológiáinak 

elméleti elsajátítása. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy, az 

Élelmiszerek csoportjai tantárgy, valamint a Vendéglátó gazdálkodás tantárgy anyagához 

kapcsolódik. 

 

Témakörök  

 

Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai elvárások, HACCP 3 óra 

Munkavédelmi előírások a szakács szakmában. 

Balesetvédelmi előírások szakács szakmában. 

Tűzvédelmi előírások a vendéglátásban. 

Gépek, berendezések, munkaeszközök előírás szerinti használata. 

Személyi higiénia, higiéniai előírások, azok betartása, munkaruha használata. 

Szakmai követelmények, elvárások a szakács szakmában. 

HACCP szakács szakmára vonatkozó előírásai, szelektív hulladékgyűjtés, 

energiatakarékosság. 

 

Technológiai alapismeretek 11,5+17,5 óra 

A konyhák és kapcsolódó helyiségek kialakításának szabályai, eszközei, berendezései, 

felszerelései. 

Az élelmiszerek kiválasztásának szempontjai.  

A zöldség és gyümölcsfélék fajtáinak szezonális áttekintése, összetételük. 

A zöldség és gyümölcsfélék előkésztése. 

Malomipari termékek előkészítése. 



 

 

Állati eredetű élelmiszerek előkészítése. 

Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú hőkezelés, 

füstölés. 

Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési eljárások, dúsítási eljárások, bundázási 

eljárások, alaplevek, kivonatok, pecsenyelevek, fűszerezés, ízesítés. 

Befejező műveletek. 

 

Saláták, öntetek, köretek 19 óra 

Saláták:  

Nyers saláták, főzve készült saláták, tartósított saláták.  

Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék alapú öntetek.  

Köretek készítése:  

Zöldségekből főzéssel, gőzöléssel, sütéssel és párolással készíthető zöldségköretek.  

Burgonyából készíthető köretek: 

Főtt burgonya – köretek, sültburgonya-köretek, főtt-sült burgonyaköretek 

pároltburgonya – köretek. 

Gabonafélékből készíthető köretek: 

Főzéssel, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek. 

Tésztaköretek: 

Főzéssel, sütéssel, párolással és gőzöléssel készíthető tésztaköretek. Gyümölcsökből 

készíthető köretek: 

Főzéssel, sütéssel, párolással készíthető gyümölcsköretek. 

Vegyes köretek. 

 

Főzelékek, levesek, levesbetétek 19 óra 

Főzelékek. 

Levesek, levesbetétek. 

Levesek. 

Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves). 

Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, nyáklevesek). 

Levesbetétek. 

Főzelékek. 

Sűrített főzelékek. 

Angolos főzelékek. 

Franciás főzelékek. 

Lengyeles főzelékek. 

Különleges főzelékek. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni 
csopor

t 
osztály 



 

 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés   x - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. házi feladat   x - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete (differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x   - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
 x  - 

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    



 

 

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x  - 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

2. Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat   105 óra 

A tantárgy tanításának célja 

Az ételkészítési folyamatok különböző technológiákhoz köthető mozzanatainak 

elsajátítása készség szinten. A saláták, öntetek, főzelékek, köretek, levelesek, 

levesbetétek, ételcsoportok rendszereinek elsajátítása, a megadott ételcsoportokba tartozó 

ételek elkészítésének elsajátítása, begyakorlása. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az Előkészítési és ételkészítési alapozó ismeretek tantárgy anyagára épül és a 

10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Általános élelmiszer-ismeretek, 

fogyasztóvédelem tantárgy és az Élelmiszerek csoportjai tantárgy anyagához 

kapcsolódik. 

 

Témakörök  

 

Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai elvárások, HACCP 

 9 óra 

Munkavédelmi előírások a gyakorlatban. 

Balesetvédelmi előírások a gyakorlatban. 

Tűzvédelmi előírások. A tűzvédelmi terv egyes dolgozóra vonatkozó elvárásainak 

begyakorlása. 

Gépek, berendezések, munkaeszközök előírás szerinti használata. 

Személyi higiénia, higiéniai előírások, azok betartása, munkaruha használata. 

Szakmai követelmények, elvárások a szakács szakmában. 

HACCP szakács szakmára vonatkozó előírásai. 

A HACCP dokumentáció elemeinek kitöltése a tartalmi, formai előírások betartásával. 

Szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság. 

 

Technológiai alapismeretek 26 óra 

A tankonyha és üzem kapcsolódó helyiségei (raktárak, előkészítők, mosogatók) 

kialakításának szabályai, eszközei, berendezései, felszerelései. 

Konyhákon használt edények és kéziszerszámok. 

Az élelmiszerek kiválasztása. 

Az élelmiszerek kiválasztásának szempontjai.  

Az élelmiszerek előkészítésének formái, lehetőségei, előkészítés a gyakorlatban.  

A zöldség és gyümölcsfélék előkészítése. 

Malomipari termékek előkészítése. 

Állati eredetű élelmiszerek előkészítése. 

Az elkészítés műveletei.  

Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú hőkezelés, 



 

 

füstölés különböző alapanyagokkal. 

Az elkészítés kiegészítő műveletei.  

Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési eljárások, dúsítási eljárások, bundázási 

eljárások, alaplevek, kivonatok, pecsenyelevek, fűszerezés, ízesítés gyakorlása. 

Befejező műveletek gyakorlása. 

Az ételek készen tartása (hidegen, melegen), adagolás, tálalás, díszítés gyakorlása. 

 

Saláták, öntetek, köretek 40 óra 

Saláták:  

Nyers saláták, főzve készült saláták, tartósított saláták.  

Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék alapú öntetek.  

Köretek készítése:  

Zöldségekből főzéssel, gőzöléssel, sütéssel és párolással készíthető zöldségköretek.  

Burgonyából készíthető köretek: 

Főtt burgonya – köretek, sültburgonya-köretek, főtt-sült burgonyaköretek 

pároltburgonya – köretek. 

Gabonafélékből készíthető köretek: 

Főzéssel, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek. 

Tésztaköretek: 

Főzéssel, sütéssel, párolással és gőzöléssel készíthető tésztaköretek. Gyümölcsökből 

készíthető köretek: 

Főzéssel, sütéssel, párolással készíthető gyümölcsköretek. 

Vegyes köretek. 

 

Főzelékek, levesek, levesbetétek 30 óra 

Levesek, levesbetétek. 

Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves). 

Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, nyáklevesek). 

Levesbetétek. 

Főzelékek. 

Sűrített főzelékek. 

Angolos főzelékek. 

Franciás főzelékek. 

Lengyeles főzelékek. 

Különleges főzelékek. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. vita  x  - 



 

 

1.4. szemléltetés  x  - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. szimuláció  x  - 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 
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1. Csoportos munkaformák körében     

1.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással  x  - 

1.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

1.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

2. Gyakorlati munkavégzés körében     

2.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység x   - 

2.2. Műveletek gyakorlása x   - 

2.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján  x  - 

3. Vizsgálati tevékenységek körében     

3.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

3.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

3.3. Anyagminták azonosítása x   - 

 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

A  11793-16 azonosító számú Fogadós napi tevékenységek 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

A 11793-16 azonosító számú Fogadós napi tevékenységek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Ellenőrzi a szobafoglaltsági táblát x   

Naprakészen tartja az értékesítéssel kapcsolatos információkat x   

Figyelemmel kíséri a napi érkezéseket és elutazásokat x   

Ellenőrzi az összes szolgáltatás igénybevételét x   

Koordinálja a bekészítést és szobaszervizt x   

Kapcsolatot tart az étteremmel x   

Vendégáthelyezést bonyolít x   

Napi takarítást végez   x  

Alapvető karbantartási munkákat végez   x  

Betartja a tevékenységével kapcsolatos előírásokat   x  

Baleset esetén elsősegélyt nyújt, intézkedik  x  

Napi takarítást végez   x  

Védekezik az ember életterét zavaró rovarok ellen   x  

Ágyneműt, törölközőt cserél   x  

Megvarrja az elszakadt textíliát, mos, szárít, vasal   x  

Tájékoztatja a vendégeket a szolgáltatásokról, program-lehetőségekről    x 

Megszervezi a vendégek igény szerinti szabadidős tevékenységét, 

szállítását  

  x 

Gyermekmegőrzést biztosít, speciális gyermekprogramokat szervez   x 

Ismeri szűkebb, tágabb környezete hagyományait, sajátosságait    x 

Műveli és tanítja a hagyományokat    x 

Termésekből, virágokból dekorációt, ajándékot készít    x 

Kölcsönözhető eszközöket biztosít   x 

Tájékoztatást nyújt a szálláshely árairól x   

Alkalmazza a kedvezményeket, elfogadja a kedvezményt nyújtó 

kártyákat 

x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Szálláshelyek kialakításának tárgyi feltételei x  x 

Szálláshelyek személyi feltételei, szervezeti felépítés x   

Szálláshelyek kategorizálása x   

Vendégkör, vendégtípusok x  x 

Gasztronómia x  x 



 

 

Üzemeltetés  x  

Minőségbiztosítási rendszer x x  

Vendégkapcsolatok x  x 

Szálláshelyek gazdálkodás mutatói, előrejelzések x   

A vendégekkel kapcsolatos információk x  x 

Értékesítés, az értékesítés új formái x   

Árképzés formái x   

Etika x  x 

Munka- és környezet-védelem, higiénia  x  

Munkavédelem, elsősegélynyújtás  x  

Higiénia  x  

Környezetvédelem  x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Takarító-berendezések, eszközök, vegyszerek alkalmazás  x  

Környezet-tudatosság  x  

Szakmai szoftverek használata x   

Köznyelvi beszédkészség   x 

Idegen nyelvű beszédkészség   x 

Információforrások kezelése x x x 

Számolási készség x   

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság x x x 

Önállóság  x x 

Terhelhetőség x  x 

Türelmesség x  x 

TÁRSASKOMPETENCIÁK 

Határozottság x  x 

Udvariasság x  x 

Pontosság  x x 

Kézügyesség   x 

Pontosság x   

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Problémamegoldás, hibaelhárítás  x  

Áttekintő képesség x  x 

Higiéniás szemlélet  x  

A környezet tisztántartása  x  

Gyakorlatias feladatértelmezés x  x 

 

1. Szálláshely üzemeltetés gyakorlat tantárgy 175 óra 

1.2 A tantárgy tanításának célja 

A tanulók elsajátíthatják a szálláshelyek üzemeltetésének gyakorlati oldalát, amely 

részletesen kiterjed a szálláshely vendégfogadással és egyéb háttértevékenységekkel 

kapcsolatos tevékenységeire. Megismerik az üzemeltetés jogszabályi hátterét és azok 

gyakorlatban való megvalósulását. A vendégfogadás munkafolyamatát és a vendégek 



 

 

számára nyújtott szolgáltatások értékesítését és kivitelezését egyaránt. Valamint 

elsajátítják a szálláshelyeken kötelezően betartandó biztonsági előírásokat és 

tevékenységeket. 

 

1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

1.4 Témakörök  

1.4.1 Jogszabályi háttér 16 óra 

239/2009. (X.20.) Kormány rendelet a a szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

 

1.4.2 Szálláshely épülete és berendezései 41 óra 

Szálláshely épülete és a vonatkozó kormányrendelet. Szálláshely közösségi, 

gazdasági és szociális helyiségei. Közösségi területek és a vendégfogadás. 

Szálláshelyen történő vendéglátás és helyiségei. 

A szoba berendezései, a kötelező felszerelés a szobában és a fürdőszobában. 

 

1.4.3 A vendégfogadás 50 óra 

A vendégfogadás (recepció/porta) helyiségei és eszközei. Vendégfogadási 

részleg munkafolyamatai. Vendégfogadási emberi erőforrás tevékenysége. 

Vendégfogadási részleg üzemeltetése. 

A szálláshely emeletei eszközei, a bekészítés. Gondnokság 

munkafolyamatai és üzemeltetése. 

 

1.4.4 Szálláshelyek szolgáltatásai 40 óra 

Alap- és kiegészítő szolgáltatások. Fizetésért igénybe vehető szolgáltatások. 

Külső vállalkozások szolgáltatásainak értékesítése. Vendégtájékoztató 

tartalmi elemei, struktúrája. 

 

1.4.5 Szálláshelyek biztonsági tevékenysége 28 óra 

Értékmegőrzés, vagyonvédelem (felelősség vállalás, kártérítés). 

Tűzvédelem. Munkavédelem. Különleges szükséghelyzetek (bombariadó, 

haláleset)  

 

1.5 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.6 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.6.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

szálláshelyekre 

vonatkozó jogszabályok 



 

 

1.2. megbeszélés  x   

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek 

1.4. teszt x   - 

1.5 
szálláshely- és 

üzemlátogatás 
  x  

 

1.6.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazand

ó eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 

C
so

p
o
rt

b
o
n

tá
s 

O
sz

tá
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k
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.5. Információk feladattal vezetett rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x   - 

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

 

1.7 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

2. Üzemeltetési alapismeretek gyakorlat tantárgy 126 óra 

2.1 A tantárgy tanításának célja 

A tanulók megismerik a szálláshelyek üzemeltetésénél különösen fontos higiénés 

elvárásokat a szobákban, közösségi területeken, illetve a munkaterületeken (pl. 

konyha), a HACCP vonatkozó szabályait és az esetlegesen használt anyagok 

tulajdonságait és gépek műszaki előírásait. Megismerik a balesetvédelmi szabályokat 

és esetlegesen bekövetkező baleset esetén, képesek elsősegély nyújtására. 

 



 

 

2.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

2.3 Témakörök  

2.3.1 Balesetvédelem és elsősegélynyújtás 46 óra 

Az elsősegély jelentősége. A munkavédelem és minimum követelményei a 

munkavégzés során. A segítségnyújtás alapelve.  

A vendéglátás veszélyei, a vendéglátás veszélyforrásainak szakszerű 

kezelése. 

A bajba jutott személy észlelése, elsődleges kikérdezése. Az alapszintű 

eszköz nélküli újraélesztés felnőtt és gyermek korban. Eszméletlen betegek 

ellátása. Sérülések ellátása. Fontosabb belgyógyászati rosszullétek és 

ellátásuk. A légúti elzáródás és ellátása. A mérgezések és ellátásuk.  

Az elsősegélynyújtó viselkedését meghatározó tényezők, a segítő 

kommunikáció feltételei. Kommunikációs helyzetek, partnerek és feladatok 

egy munkahelyi elsősegélynyújtási szituációban. Kommunikáció a 

sérülttel/sérültekkel. A munkahelyi elsősegélynyújtás dokumentációja. 

 

2.3.2 Környezetvédelem és hulladékgyűjtés 4 óra 

Környezetvédelem – a környezeti elemek, az ember tevékenységéből 

származó káros következmények és kiküszöbölése a szálláshelyeken. 

Környezetvédelmi alapelvek. 

Hulladékok keletkezésének megelőzési lehetőségei. Prioritáslista a 

hulladékgazdálkozási döntésekhez. Hulladékcsökkentés és a gyakorlati 

lehetőségek. 

 

2.3.3 Karbantartási előírások 20 óra 

Célgépek üzemeltetési szabályai. Karbantartási előírások és a gépek 

akkumulátorainak feltöltése. A kiválasztott gépek, tartozékok és eszközök 

előkészítése. Az előkészített gépek, tartozékok és eszközök karbantartása.  

A karbantartási napló vezetése, egyéb dokumentációk. 

 

2.3.4 Védőeszközök és foglalkozási betegségek 10 óra 

Egyéni és kollektív védőeszközök 

Foglalkozási betegségek 

 

2.3.5 Takarítási eljárások és dokumentáció 28 óra 

Felületek, berendezési tárgyak, eszközök és területek felmérése. 

Kockázatelemzés. A technológia gyakorlati megvalósításának szintjei. 

Takarítási technológiák törvényszerűségei. Klasszikus alapeljárások és 

technológiák. Egészségügyi intézmény, iroda és közintézmény takarítása, 

épületen kívüli területek, járművek takarítása. Ipari és kereskedelmi 

létesítmény takarítása. Szálloda, panzió, lakás takarítása. Kapcsolattartás az 

intézmény dolgozóival és a megbízóval. 

A vasalás eszközei, vasalási technikák. 

Munkavédelmi adatlapok és azok tájékoztató információinak értelmezése. 

Takarítószer vételezés dokumentációja. Elvégzett feladatok 

dokumentációja. Rendellenségek feljegyzése. 

 



 

 

2.3.6 Vegyszerek és azok kezelése 18 óra 

Vegyi-, mechanikus-, hőhatás és reakcióidő. Burkolatok, területek és 

felületek. Hulladékok és szennyeződések 

Enzimek, savak, lúgok. Abrazív anyagok, szerves oldószerek. Illatanyagok. 

Adalék- és hordozóanyagok. Felületvédelem. 

Alapanyag szerinti osztályozás 

A pH-rendszer szerinti osztályozás 

Hatások és funkciók szerinti osztályozás 

Hatóanyag szerinti osztályozás 

Tisztítószerek szállítása. Tűzveszélyes anyagok tárolása és szállítása. 

Oldószerek hatása a környezetre 

 

2.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem / szaktanterem 

 

2.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

2.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, 

szálláshelyekre 

vonatkozó jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x   

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek 

1.4 
szálláshely- és 

üzemlátogatás 
  x  

1.5 kooperatív tanulás  x   

1.6 szimuláció x    

 

2.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete (differenciálási módok) 
Alkalmazand

ó eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 

C
so
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o
rt
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n

tá
s 
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sz

tá
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1. 
Információ feldolgozó 

tevékenységek 
    

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.3. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 



 

 

1.5. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x   - 

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
 x  - 

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. 
Csoportos munkaformák 

körében 
    

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
 x  - 

 

2.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

3. Program- és rendezvényszervezés gyakorlat tantárgy 140+17,5 óra 

3.1 A tantárgy tanításának célja 

A tanulók megismerik a szálláshelyeken szervezhető kültéri és beltéri (időjárástól 

független) programokat és rendezvényeket. Elsajátítják a programok és rendezvények 

előkészületeinek, lebonyolításának személyi és tárgyi feltételeit. A szálláshely 

környezetéhez és stílusának megfelelő rendezvények megvalósítása. A vendégekkel 

való kommunikáció az előkészítés és a lebonyolítás alkalmával. 

 

3.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

3.3 Témakörök  

3.3.1 Programok és rendezvények fajtái 24 óra 

Tudományos rendezvények, társadalmi rendezvények, üzleti rendezvények, 

bemutató típusú üzleti rendezvények, nyílt fogyasztói rendezvények, 

kulturális rendezvények, sajtórendezvények 

Egyéni/családi rendezvények: esküvő, lakodalom névadó, keresztelő 

ballagás temetés születésnap, névnap 

 

3.3.2 Rendezvények helyszínei és technikája 14 óra 

Teremkapacitások és berendezések. A szálláshely alkalmas helyiségei és 

kültéri lehetőségek. Variálhatóság és megvalósíthatóság. Technikai 

követelmények. 

Helyszínbejárás. 

 



 

 

3.3.3 A szervezési folyamat 24 óra 

Információgyűjtés és a koncepció (ajánlat) elkészítése. Programkészítés. Az 

ütemterv elkészítése. Rendezvény forgatókönyvének és az ellenörző lista 

elkészítése. 

 

3.3.4 A lebonyolítási folyamat 38 óra 

Az építési szakasz – a megrendelő igényeinek megvalósítása. 

Alkalmi rendezvényekre való terítés adott és saját összeállítású étrend 

alapján (étel- és italsor összeállítása megadott szempontok alapján), szerviz 

asztal és kisegítő asztal szakszerű felkészítése. 

Rendezvénykönyv ellenőrzése (felkészülés a napi foglalásokra), 

kapcsolatfelvétel a konyhával.  

Rendezvényen való felszolgálás (bankett, fogadás, díszétkezések, álló, 

ültetett) szállítás, csomagolás, helyszín berendezése, asztalok elrendezése, 

lebonyolítás, elszámolás). 

Lebonyolítás dokumentumainak megismerése (forgatókönyv, diszpozíció). 

 

3.3.5 Teendők a rendezvény után 14 óra 

Elszámolás és jelentése készítése. Referenciadosszié 

 

3.3.6 Rendezvények évszakok, népszokások és ünnepek alkalmával  26+17,5 

óra 

Vendégek számára elérhető szolgáltatások, program-lehetőségek. Vendégek 

igény szerinti szabadidős tevékenységének megszervezése. 

Gyermekmegőrzés és speciális gyermekprogramok szervezése. 

Szűkebb és tágabb környezet hagyományai, sajátosságai. Hagyományok 

művelése és tanítása a vendégek részére. Termésekből, virágokból 

dekorációt, ajándékot készít és tanít meg a vendégek/gyerekek részére. 

 

3.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

3.5 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

3.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 

Szakkönyvek, rendezvényekre 

vonatkozó tűz- és 

balesetvédelmi szabályozás 

1.2. megbeszélés  x   

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek 

1.4. házi feladat x   - 

1.5. teszt x   - 

1.6 
szálláshely- és 

üzemlátogatás 
  x 

Szálláshely és speciális 

rendezvény helyszín, fesztivál 

 



 

 

3.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazand

ó eszközök és 

felszerelések  

E
g
y
én

i 

C
so
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rt
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s 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x  - 

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x - 

1.5. Információk feladattal vezetett rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Leírás készítése x   - 

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással  x  - 

 

3.6 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

  



 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

SZH/1 évfolyamot követően 105 óra 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A SZH/1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Balesetvédelem és elsősegélynyújtás  

Az elsősegély jelentősége. A munkavédelem és minimum követelményei a 

munkavégzés során. A segítségnyújtás alapelve.  

A vendéglátás veszélyei, a vendéglátás veszélyforrásainak szakszerű kezelése. 

A bajba jutott személy észlelése, elsődleges kikérdezése. Az alapszintű eszköz nélküli 

újraélesztés felnőtt és gyermek korban. Eszméletlen betegek ellátása. Sérülések ellátása. 

Fontosabb belgyógyászati rosszullétek és ellátásuk. A légúti elzáródás és ellátása. A 

mérgezések és ellátásuk.  

Az elsősegélynyújtó viselkedését meghatározó tényezők, a segítő kommunikáció 

feltételei. Kommunikációs helyzetek, partnerek és feladatok egy munkahelyi 

elsősegélynyújtási szituációban. Kommunikáció a sérülttel/sérültekkel. A munkahelyi 

elsősegélynyújtás dokumentációja. 

 

Környezetvédelem és hulladékgyűjtés  

Környezetvédelem – a környezeti elemek, az ember tevékenységéből származó káros 

következmények és kiküszöbölése a szálláshelyeken. Környezetvédelmi alapelvek. 

Hulladékok keletkezésének megelőzési lehetőségei. Prioritáslista a 

hulladékgazdálkozási döntésekhez. Hulladékcsökkentés és a gyakorlati lehetőségek. 

 

Karbantartási előírások  

Célgépek üzemeltetési szabályai. Karbantartási előírások és a gépek akkumulátorainak 

feltöltése. A kiválasztott gépek, tartozékok és eszközök előkészítése. Az előkészített 

gépek, tartozékok és eszközök karbantartása.  

A karbantartási napló vezetése, egyéb dokumentációk. 

 

Védőeszközök és foglalkozási betegségek  

Egyéni és kollektív védőeszközök 

Foglalkozási betegségek 

 

Takarítási eljárások és dokumentáció  

Felületek, berendezési tárgyak, eszközök és területek felmérése. Kockázatelemzés. A 

technológia gyakorlati megvalósításának szintjei. Takarítási technológiák 

törvényszerűségei. Klasszikus alapeljárások és technológiák. Egészségügyi intézmény, 

iroda és közintézmény takarítása, épületen kívüli területek, járművek takarítása. Ipari és 

kereskedelmi létesítmény takarítása. Szálloda, panzió, lakás takarítása. Kapcsolattartás 

az intézmény dolgozóival és a megbízóval. 

A vasalás eszközei, vasalási technikák. 

Munkavédelmi adatlapok és azok tájékoztató információinak értelmezése. Takarítószer 

vételezés dokumentációja. Elvégzett feladatok dokumentációja. Rendellenségek 

feljegyzése. 

 

Vegyszerek és azok kezelése  



 

 

Vegyi-, mechanikus-, hőhatás és reakcióidő. Burkolatok, területek és felületek. 

Hulladékok és szennyeződések 

Enzimek, savak, lúgok. Abrazív anyagok, szerves oldószerek. Illatanyagok. Adalék- és 

hordozóanyagok. Felületvédelem. 

Alapanyag szerinti osztályozás 

A pH-rendszer szerinti osztályozás 

Hatások és funkciók szerinti osztályozás 

Hatóanyag szerinti osztályozás 

Tisztítószerek szállítása. Tűzveszélyes anyagok tárolása és szállítása. Oldószerek hatása 

a környezetre 

 

  



 

 

 

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

21 811 01 

Konyhai kisegítő 
rész-szakképesítés 

SZAKKÉPZÉSI HÍD programban történő 2 éves oktatásához 

a 34 811 04 Szakács szakképesítés kerettanterve alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakmai tantervi adaptáció 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 21 811 01 Konyhai kisegítő rész-szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, 

– a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült. 

 

II. A rész-szakképesítés alapadatai 

A rész-szakképesítés azonosító száma: 21 811 01 

A rész-szakképesítés megnevezése: Konyhai kisegítő 

A szakmacsoport száma és megnevezése:18. Vendéglátás – turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

Elméleti képzési idő aránya:30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése 

Betöltött 15. életév 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggelrendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 



 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a rész-

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

X. A szakképesítés óraterve 2 éves (20 hónapos) nappali rendszerű oktatásra 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés 

oktatásához: 

 

SZH/1. 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/1. 

évfolyam 

éves óraszám  

(36 héttel) 

SZH/2. 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/2. 

évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 24 864 17 595 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
7,5 270+105 14,5 507,5 

Összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  

(közismereti rész) 
3 108 2 70 

8-10% szabad sáv  

(szakmai rész) 
0,5 18 1,5 52,5 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+105 35 1225 

A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő 953 óra (270+105+507,5+18+52,5) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül (és szabadsávval) 
 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1. évfolyam SZH/2. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 

Általános élelmiszer-

ismeretek, fogyasztóvédelem 
1   

105  

    

Élelmiszerek csoportjai 1    2   

10049-12 

Konyhai kisegítés 

Előkészítési és ételkészítési 

alapismeretek 
1,5    2   

Előkészítési és ételkészítési 

alapozó gyakorlat 
  4+0,5    3,5+1,5 

Előkészítési és ételkészítési 

alapozó üzemi gyakorlat 
   7 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 3,5 4+0,5 4 10,5 +1,5 

Összes heti/ögy óraszám 7,5+0,5 105  14,5+1,5 
 

A kerettanterv-adaptáció szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói 

éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló 

részének legalább 90%-át lefedi.  



 

 

A szakmai tárgyak órakeret felhasználásához, a kiadott szakmai program adaptációkhoz 

képest tantestületünk nem írt elő új tananyagot, hanem tantárgyanként, az egyes tematikai 

egységek között, a szaktanár osztja el a rendelkezésre álló időkeretet az alkalmazható tudás 

megszerzése és a képességek fejlesztése céljából. 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen SZH/1. évfolyam SZH/2. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

 

10044-12 

Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 

Általános élelmiszer-

ismeretek, fogyasztóvédelem 
36     36 

Az élelmiszereket felépítő 

anyagok és tápértékük 

megőrzése 

20     20 

Vendéglátó üzlet kialakításának 

feltételei 
8     8 

Vendéglátó tevékenység 

folytatásának követelményei 
4     4 

Fogyasztóvédelem 4     4 

Élelmiszerek csoportjai 36   70  106 

Növényi eredetű élelmiszerek 36     36 

Állati eredetű élelmiszerek    36  36 

Édesítőszerek és édesipari 

termékek, koffeintartalmú 

élvezeti áruk 

   5  5 

Fűszerek, ízesítők, zamatosítók 

és állományjavítók 
   19  19 

Italok    10  10 

10049-12 

Konyhai kisegítés 

Előkészítési és ételkészítési 

alapismeretek 
54   105 70  124 

Munkavédelem, tűzvédelem, 

szakmai elvárások, HACCP 
2   5  7 

Technológiai alapismeretek 14   5  19 

Saláták, öntetek, köretek  19   25  44 

Főzelékek, levesek, levesbetétek 19   35  54 

Előkészítési és ételkészítési 

alapozó gyakorlat 
 144+36   122,5+52,5 266,5+88,5 

Munkavédelem, tűzvédelem, 

szakmai elvárások, HACCP 
 24    24 

Technológiai alapismeretek  50   40 90 

Saláták, öntetek, köretek  35   40 75 

Főzelékek, levesek, levesbetétek  35   42,5 77,5 

 
Előkészítési és ételkészítési 

alapozó üzemi gyakorlat 
 

 
  245 245 



 

 

Munkavédelem, tűzvédelem, 

szakmai elvárások, HACCP 
 

 
  20 20 

Technológiai alapismeretek     75 75 

Saláták, öntetek, köretek     75 75 

Főzelékek, levesek, levesbetétek     75 75 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 126 144+36  140 367,5+52,5  

Összes éves/ögy óraszám: 270+36 105 507,5+52,5  

Elméleti óraszámok/aránya 31% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 69% 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlatiképzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

A szakmai tárgyak órakeret felhasználásához, a kiadott szakmai program adaptációkhoz 

képest tantestületünk nem írt elő új tananyagot, hanem tantárgyanként, az egyes tematikai 

egységek között, a szaktanár osztja el a rendelkezésre álló időkeretet az alkalmazható tudás 

megszerzése és a képességek fejlesztése céljából. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 

  



 

 

A 10044-12 azonosító számú Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 
A 10044-12 azonosító számú, Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10044-12  

Élelmiszer, fogyasztóvédelem 

Általános élelmiszer-ismeretek, 

fogyasztóvédelem 
Élelmiszerek csoportjai 
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FELADATOK 

Alkalmazza a korszerű 

táplálkozástudomány eredményeit 
x    x x    

Alkalmazza a korszerű életmódhoz kötődő 

sajátosságokat 
x    x x    

Alkalmazza az élelmiszerkutatások 

eredményeit 
x    x x    

Alkalmazza a diétás szabályokat x    x x    

Betartja és betartatja a HACCP előírásait  x x x x x    

Betartja és betartatja a higiéniai 

előírásokat 
 x x x x x    

Az előírásoknak megfelelően tárolja az 

élelmiszereket 
 x x x x x x x x 

Alapanyagokat vizsgál és/vagy ellenőriz    x x x x x x 

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve 

minőség-megőrzési időket és az áruk 

minőségét 

   x  x x x x 

Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a 

mintavételi szabályokat 
x         

Betartja és betartatja a környezetvédelmi 

előírásokat 
   x  x x x x 

Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat    x      

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az 

élelmiszer forgalmazás során 
  x x      

SZAKMAI ISMERETEK 

Táplálkozástudományi alapismeretek x         

Élelmiszerek tápértékének megőrzése x         

Mikroorganizmusok jellemzői x         

Élelmiszerek tartósítása x         

Malomipari termékek, sütőipari termékek, 

tészták 
     x    

Természetes édesítőszerek, mesterséges 

édesítőszerek 
      x   



 

 

Zsiradékok     x x    

Tej, tejtermékek     x     

Tojás     x     

Hús, húsipari termékek, baromfifélék, 

halak és hidegvérűek, vadak 
    x     

Zöldségek, gyümölcsök      x    

Édesipari termékek, koffeintartalmú 

élelmiszerek 
      x   

Alkoholtartalmú italok, alkoholmentes 

italok 
        x 

Fűszerek, ízesítőanyagok, adalékanyagok, 

kényelmi anyagok 
       x  

Élelmiszer vizsgálat x         

A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer 

alapelvei 
   x      

Személyi higiénia   x x      

Nyersanyagok beszerzési, átvételi, 

tárolási, előkészítési követelményei 
   x      

Vendéglátó termékkészítés, tárolás, 

szállítás, kiszolgálás kritikus pontjainak 

meghatározása 

   x      

Vendéglátó műhely, konyha, eladótér 

higiéniája, kritikus pontok ellenőrzése 
 x x       

Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi 

előírásai 
  x       

Hazai és EU-s fogyasztóvédelmi 

szabályok 
  x       

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x x x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság  x x x x x x x x 

Felelősségtudat x x x x      

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság    x      

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x x x x      

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x x x      

 

1. Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy  36 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak 

megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása. A vendéglátó üzlet 

kialakításának és üzemeltetésének követelményei és a működéssel kapcsolatos 

fogyasztóvédelmi és HACCP szabályok elméleti hátterének megismertetése, a tudatos 

fogyasztói magatartás kialakítása. A feldolgozott élelmiszerek forgalomba hozatalának 

lehetőségei, feltételeinek elsajátítása. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 



 

 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

1.3. Témakörök  

1.3.1. Az élelmiszereket felépítő anyagok és tápértékük megőrzése 20 óra 

Az élelmiszerek fogalma 

Az élelmiszerek árujellemzői és forgalmazásuk feltételei 

Táplálkozás jelentősége. 

Az élelmiszereket felépítő anyagok: víz, fehérjék, zsiradékok és zsírszerű anyagok, 

szénhidrátok, vitaminok, ásványi anyagok, adalékanyagok. 

Emésztés, tápanyag felszívódás. 

Táplálkozás feladata, a szervezet tápanyag és energiaszükséglete. 

Élelmiszerek tápértékének megőrzése. 

Az élelmiszerek feldolgozásának hatása a tápanyagokra. 

Az élelmiszerek feldolgozása folyamán bekövetkező változások. 

Mikroorganizmusok jellemzése, életfeltételei. 

Mikroorganizmusok hasznos és káros tevékenysége. 

Az élelmiszerek romlása. 

A tartósítás fogalma. 

Az élelmiszer-tartósítás fizikai módszerei 

Az élelmiszer-tartósítás, fizika-kémiai módszerei 

Az élelmiszer-tartósítás kémiai módszerei. 

Az élelmiszer-tartósítás biológiai módszerei. 

 

1.3.2. Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei 8 óra 

Vendéglátó egységek telepítésének alapfeltételei. 

Környezetszennyezés nélküli építési terület, ivóvíz, szennyvízelvezetés követelményei. 

A helyiségek egyirányú kapcsolódása, tiszta és szennyezett övezetek kereszteződésének 

tilalma. 

Bejáratok kialakításának követelményei. 

Raktárak kialakításának követelményei. 

Előkészítő helyiségek kialakításának követelményei. 

Konyhák, műhelyek kialakításának követelményei. 

Mosogatók kialakításának követelményei. 

Vendégtér, szociális helyiségek kialakításának követelményei. 

Személyi higiénia. 

Test, munkaruha higiéniai előírásai, egészségügyi kiskönyv, érvényes orvosi 

alkalmassági vizsgálat igazolása. 

Vendéglátó tevékenység, élelmiszer előállítás személyi feltételei. 

Képzési, egészségügyi, szakmai és erkölcsi feltételek. 

 

1.3.3. Vendéglátó tevékenység folytatásának követelményei 4 óra 

A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei. 

Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei. 

Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai. 

Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai. 

 

1.3.4. Fogyasztóvédelem 4 óra 

Fogyasztók egészségének és biztonságának védelme  



 

 

Fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme 

Fogyasztói jogokról való tájékoztatás és azok oktatása 

Jogorvoslathoz és kárigényhez, érvényesítéséhez való jog 

Jog a fogyasztóvédelmi érdekek képviseletéhez fogyasztói részvétellel 

Állami fogyasztóvédelmi intézményrendszerek 

Önkormányzati fogyasztóvédelmi szervek 

Társadalmi fogyasztóvédelmi érdekképviseleti szervezetek 

Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének szabályai 

Vásárlók könyvének hitelesítése, kihelyezése 

Jegyzőkönyv kitöltése 

Válaszadás határideje a bejegyzésre 

Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségei 

Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségének időtartama 

Szavatosság és jótállás helytállási bizonyítási kötelezettségei  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

1.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
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i 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 x  - 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 



 

 

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
 x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

2. Élelmiszerek csoportjai tantárgy 106 óra 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A vendéglátásban felhasználásra kerülő élelmiszerek tulajdonságainak, azok 

konyhatechnológiai szerepének és fontosságának megismerése a felhasználás 

lehetőségeinek az elsajátítása.  

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. Az Előkészítési és ételkészítési alapismeretek tantárgyban A technológiai 

alapismeretek témakör kapcsolódó tartalom. 

 

2.3. Témakörök  

2.3.1. Növényi eredetű élelmiszer 36 óra 

Növényi eredetű zsiradékok jellemzése és felhasználása. 

Zsírok, olajok fogalom-meghatározása. 

A növényi olajok, zsírok jellemzői, alapanyagai, előállításuk fő lépcsői. 

Az állati eredetű zsírok jellemzői, előállításuk. 

Zsírok-olajok minőségértékelésének szempontjai. 

A termékcsoport áruinak minőségmegőrzése. 

Zöldségek jellemzése és felhasználása. 

A gyümölcs- és zöldségáruk árurendszere. 

A gyümölcs- és zöldségáruk árutulajdonságai. 

Gyümölcsfajták jellemző árutulajdonságai. 



 

 

Zöldségfajták jellemző árutulajdonságai. 

Gyümölcs- és zöldségáruk minőségmegőrzése, forgalmazásuk szabályai. 

Gyümölcsök jellemzése és felhasználása 

Gabona-, malom-, sütő- és tésztaipari termékek jellemzése és felhasználása. 

A gabonafajták és alkalmazásuk az emberi táplálkozásban. 

Malomipari műveletek és termékeik. 

Száraztészták. 

A kenyér. 

Sütőipari fehértermékek. 

 

2.3.2. Állati eredetű élelmiszerek 36 óra 

Állati eredetű zsiradékok (vaj, sertészsír, baromfizsír, háj, tepertő, állati eredetű olajak) 

jellemzése felhasználása. 

Tej, tejkészítmények, tejtermékek jellemzése, felhasználása (tej, túró, joghurt, sajt, vaj, 

ízesített tejkészítmények, tejkonzervek, sűrített tej, stb.). A tej és tejkészítmények, 

tejtermékek tárolása, eltarthatósága, vendéglátóipari felhasználása. 

Tojás felépítése, összetétele, tojássárgája és fehérje technológiai hatása. Tojás 

minősítése, tárolása, tartósított termékei. A tojás tárolása, eltarthatósága vendéglátóipari 

felhasználása. 

Hús, húsipari termékek jellemzése, táplálkozástani jelentősége, felhasználása. Tartós és 

nem tartós húsipari termékek, darabos áruk, vörös áruk, pácolt, főtt, füstölt, szárított 

készítmények. A húsipari termékek eltarthatósága, tárolása és vendéglátóipari 

felhasználása. 

A húsfeldolgozóipar nyersanyagai. 

Alapanyagok, segéd- és járulékos anyagok. 

Húsfeldolgozóipari műveletek. 

A húsfeldolgozóipar termékeinek jellemzése és csoportosítása, minőségi 

követelményei. 

Töltelékes áruk: hőkezeléssel és hőkezelés nélkül készült töltelékes áruk. 

Darabos húskészítmények. 

Étkezési szalonnák. 

Húskonzervek. 

A halfeldolgozóipar termékei. 

Halkonzervek. 

Baromfiipari termékek, vágott baromfik jellemzése, táplálkozástani jelentősége, 

felhasználása. A háziszárnyasok (tyúk, liba, kacsa, pulyka, stb.) feldolgozása. A 

baromfihúsból készült húsipari termékek, tárolása, eltarthatósága. 

Vadak jellemzése felhasználása. A vadhúsok táplálkozástani jelentősége. A vadhúsok 

kezelése, feldolgozása. A vadak csoportosítása. 

Halak és hidegvérűek jellemzése felhasználása. 

Egyéb hidegvérű állatok jellemzése, táplálkozástani jelentősége, felhasználása. Halak, 

puhatestűek, rákok, kagylók, étkezési csigák. 

 

2.3.3. Édesítőszerek és édesipari termékek, koffeintartalmú élvezeti áruk  

 5 óra 

A témakör részletes kifejtése 

Természetes édesítőszerek jellemzése és felhasználása. 

Mesterséges édesítőszerek jellemzése és felhasználása. 

Kakaópor jellemzése és felhasználása. 



 

 

Csokoládétermékek és bevonómasszák jellemzése és felhasználása. 

Kávéfajták, kávé feldolgozása, pörkölési módok, kávé felhasználása.  

Teafajták, tea feldolgozása, összetétele, felhasználása. 

 

2.3.4. Fűszerek, ízesítők, zamatosítók és állományjavítók 19 óra 
Fűszerek jellemzése és felhasználása. 

Ízesítőanyagok, só és ecet jellemzése, felhasználása. 

Adalékanyagok jellemzése és felhasználása. 

Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználása. 

 

2.3.5. Italok 10 óra 
A témakör részletes kifejtése 

Alkoholtartalmú italok jellemzése és felhasználása.  

Alkoholmentes italok. 

Természetes vizek, ásványvizek, gyógyvizek fogalma, biológiai hatása, szerepük a 

kereskedelemben. 

Gyümölcs- és zöldséglevek, szörpök (élettani hatásuk, alapanyagaik, 

minőségi követelmények). 

Szénsavas üdítőitalok (táplálkozástani hatásuk, kereskedelmi jelentőségük, minőségi 

követelményeik, minőségmegőrzés időtartama). 

Alkoholtartalmú italok. 

Az alkohol élettani hatásának ismertetése. 

A kulturált alkoholfogyasztás szabályai. 

Hazánk borvidékei. 

A borok. 

A borok fogalma, jellemzése, készítése, kezelése és gondozása, palackozása, tárolása. 

Minőséget meghatározó tényezők. 

A borok típusai. 

Természetes borok. 

Likőrborok. 

Szénsavas borok. 

A pezsgő gyártása, minőségi jellemzői, fajtái, minőségi követelmények, érzékszervi 

tulajdonságai, választéka, palacktípusa. 

A sör (jellemzése, készítése, minőségét meghatározó tényezők). 

Sörök fő típusa, forgalomba hozatala. 

Szeszipari készítmények (jellemzése, készítése, minőségi követelménye, kereskedelmi 

jelentősége). 

Alkoholmentes italok jellemzése és felhasználása. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 



 

 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. szerepjáték   x - 

1.11. házi feladat   x - 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete (differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás  x  - 

3.2 Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással  x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos versenyjáték  x  - 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  



 

 

A 10049-12 azonosító számú Konyhai kisegítés 

megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 
A 10049-12azonosító számú, Konyhai kisegítés megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10049-12  

Konyhai kisegítés 

Előkészítési és ételkészítési 

alapismeretek  

Előkészítési és ételkészítési alapozó 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Elvégzi az egyéni előkészületeket x    x    

Előkészíti a tevékenységéhez szükséges 

munkaterületet, gépeket, berendezéseket, 

eszközöket, anyagokat, gondoskodik a 

tisztántartásukról 

x x  x  x x  

Nyers és feldolgozott élelmiszereket készít elő: 

húst, halat, zöldség- és gyümölcsféléket, tojást, 

malomipari termékeket 

x x x x  x  x 

Ételkészítési alap-, kiegészítő- és befejező 

műveleteket végez 
x x x x  x x x 

Salátákat, önteteket készít, tálal x  x   x x  

Hagyományos és korszerű konyha 

technológiával készülő főzelékeket, köreteket 

készít, tálal 

x x x x  x x x 

Leveseket és levesbetéteket készít, tálal x x x x  x x x 

Az étel jellegének megfelelően készen tart  x x x  x x x 

Gondoskodik a maradvány tárolásáról x  x  x  x x 

Szükség szerint mosogat x      x x 

Rendet és tisztaságot tart a 

munkakörnyezetében 
x      x x 

Betartja a munkavédelmi és tűzrendészeti 

szabályokat 
x    x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Húsbontás   x    x  

Saláták és öntetek   x    x  

Főzelékek, köretek   x x   x x 

Levesek, levesbetétek   x x   x x 

Ételkészítés alap-, kiegészítő- és befejező 

műveletei 
 x x x  x x x 



 

 

Anyagfelhasználás ellenőrzése   x    x x 

A konyha és kapcsolódó helyiségeinek 

higiéniai, tűzrendészeti és munkavédelmi 

szabályai 

x        

Munkahelyi és személyi higiénia x       x 

Gépek, berendezések, eszközök üzemeltetési 

jellemző 
x x    x  x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése x x     x  

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x  x   x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x  x   x x 

Elemi számolási készség   x x   x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)      x x x 

Elhivatottság, elkötelezettség x    x  x  

Önállóság       x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság   x    x x 

Irányíthatóság   x x   x x x 

Együttműködés   x  x  x x 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Módszeres munkavégzés  x x   x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés   x    x x 

A környezet tisztántartása  x x   x x x 

 

3. Előkészítési és ételkészítési alapismeretek tantárgy 124 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ételkészítési folyamatok különböző technológiákhoz köthető mozzanatainak elsajátítása 

az előkészítés, elkészítés, készen tartás, tálalás folyamatában. A saláták, öntetek, főzelékek, 

köretek, levelesek, levesbetétek ételcsoportok rendszereinek elsajátítása, a megadott 

ételcsoportokba tartozó ételek ételkészítési technológiáinak elméleti elsajátítása. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy, az Élelmiszerek 

csoportjai tantárgy valamint a Vendéglátó gazdálkodás tantárgy anyagához kapcsolódik. 

 

3.3. Témakörök  

3.3.1. Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai elvárások, HACCP 7 óra 

Munkavédelmi előírások a szakács szakmában. 

Balesetvédelmi előírásokszakács szakmában. 

Tűzvédelmi előírások a vendéglátásban. 

Gépek, berendezések, munkaeszközök előírás szerinti használata. 

Személyi higiénia, higiéniai előírások, azok betartása, munkaruha használata. 

Szakmai követelmények, elvárások a szakács szakmában. 

HACCP szakács szakmára vonatkozó előírásai, szelektív hulladékgyűjtés, 

energiatakarékosság. 



 

 

 

3.3.2. Technológiai alapismeretek 19 óra 

A konyhák és kapcsolódó helyiségek kialakításának szabályai, eszközei, berendezései, 

felszerelései. 

Az élelmiszerek kiválasztásának szempontjai.  

A zöldség és gyümölcsfélék fajtáinak szezonális áttekintése, összetételük 

A zöldség és gyümölcsfélék előkésztése 

Malomipari termékek előkészítése 

Állati eredetű élelmiszerek előkészítése 

Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú hőkezelés, 

füstölés. 

Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési eljárások, dúsítási eljárások, bundázási 

eljárások, alaplevek, kivonatok, pecsenyelevek, fűszerezés, ízesítés. 

Befejező műveletek. 

 

3.3.3. Saláták, öntetek, köretek 44 óra 

Saláták:  

Nyers saláták, főzve készült saláták, tartósított saláták. 

Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék alapú öntetek. 

Köretek készítése: 

Zöldségekből főzéssel, gőzöléssel, sütéssel és párolással készíthető zöldségköretek. 

Burgonyából készíthető köretek: 

Főtt burgonya – köretek, sültburgonya-köretek, főtt-sült burgonyaköretek 

pároltburgonya – köretek. 

Gabonafélékből készíthető köretek: 

Főzéssel, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek. 

Tésztaköretek: 

Főzéssel, sütéssel, párolással és gőzöléssel készíthető tésztaköretek. Gyümölcsökből 

készíthető köretek: 

Főzéssel, sütéssel, párolással készíthető gyümölcsköretek. 

Vegyes köretek. 

 

3.3.4. Főzelékek, levesek, levesbetétek 54 óra 

Főzelékek 

Levesek, levesbetétek. 

Levesek. 

Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves). 

Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, nyáklevesek). 

Levesbetétek. 

Főzelékek. 

Sűrített főzelékek. 

Angolos főzelékek. 

Franciás főzelékek. 

Lengyeles főzelékek. 

Különleges főzelékek. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 



 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés   x - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. házi feladat   x - 

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete (differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
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i 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x   - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

3.2 Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással  x  - 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

4. Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat tantárgy 266,5 +18+52óra 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ételkészítési folyamatok különböző technológiákhoz köthető mozzanatainak elsajátítása 



 

 

készség szinten. A saláták, öntetek, főzelékek, köretek, levelesek, levesbetétek, 

ételcsoportok rendszereinek elsajátítása, a megadott ételcsoportokba tartozó ételek 

elkészítésének elsajátítása, begyakorlása. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az Előkészítési és ételkészítési alapozó ismeretek tantárgy anyagára épül és a 

10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Általános élelmiszer-ismeretek, 

fogyasztóvédelem tantárgy és az Élelmiszerek csoportjai tantárgy anyagához kapcsolódik. 

 

4.3. Témakörök  

4.3.1. Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai elvárások, HACCP  24 +4+10óra 

Munkavédelmi előírások a gyakorlatban. 

Balesetvédelmi előírásoka gyakorlatban. 

Tűzvédelmi előírások. A tűzvédelmi terv egyes dolgozóra vonatkozó elvárásainak 

begyakorlása 

Gépek, berendezések, munkaeszközök előírás szerinti használata. 

Személyi higiénia, higiéniai előírások, azok betartása, munkaruha használata. 

Szakmai követelmények, elvárások a szakács szakmában. 

HACCP szakács szakmára vonatkozó előírásai. 

A HACCP dokumentáció elemeinek kitöltése a tartalmi, formai előírások betartásával. 

Szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság. 

 

4.3.2. Technológiai alapismeretek 90 +4+15óra 

A tankonyha és üzem kapcsolódó helyiségei (raktárak, előkészítők, mosogatók) 

kialakításának szabályai, eszközei, berendezései, felszerelései. 

Konyhákon használt edények és kéziszerszámok 

Az élelmiszerek kiválasztása. 

Az élelmiszerek kiválasztásának szempontjai.  

Az élelmiszerek előkészítésének formái, lehetőségei, előkészítés a gyakorlatban. 

A zöldség és gyümölcsfélék előkészítése 

Malomipari termékek előkészítése 

Állati eredetű élelmiszerek előkészítése 

Az elkészítés műveletei.  

Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú hőkezelés, 

füstölés különböző alapanyagokkal. 

Az elkészítés kiegészítő műveletei.  

Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési eljárások, dúsítási eljárások, bundázási 

eljárások, alaplevek, kivonatok, pecsenyelevek, fűszerezés, ízesítés gyakorlása. 

Befejező műveletek gyakorlása. 

Az ételek készen tartása (hidegen, melegen), adagolás, tálalás, díszítés gyakorlása. 

 

4.3.3. Saláták, öntetek, köretek 75 +5+15óra 

Saláták:  

Nyers saláták,főzve készült saláták,tartósított saláták. 

Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek,tejtermék alapú öntetek. 

Köretek készítése: 

Zöldségekből főzéssel, gőzöléssel,sütéssel és párolással készíthető zöldségköretek. 

Burgonyából készíthető köretek: 

Főttburgonya – köretek,sültburgonya-köretek,főtt-sült burgonyaköretek pároltburgonya 



 

 

– köretek. 

Gabonafélékből készíthető köretek: 

Főzéssel,pirítással és párolással készíthető gabonaköretek. 

Tésztaköretek: 

Főzéssel, sütéssel, párolással és gőzöléssel készíthető tésztaköretek. Gyümölcsökből 

készíthető köretek: 

Főzéssel, sütéssel,párolással készíthető gyümölcsköretek. 

Vegyes köretek. 

 

4.3.4. Főzelékek, levesek, levesbetétek 77,5+5+12óra 

Levesek, levesbetétek. 

Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves). 

Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, nyáklevesek). 

Levesbetétek. 

Főzelékek. 

Sűrített főzelékek. 

Angolos főzelékek. 

Franciás főzelékek. 

Lengyeles főzelékek. 

Különleges főzelékek. 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x  - 

1.2. megbeszélés  x  - 

1.3. vita  x  - 

1.4. szemléltetés  x  - 

1.5. projekt  x  - 

1.6. szimuláció  x  - 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete (differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 
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1. Csoportos munkaformák körében     

1.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással  x  - 

1.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

1.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

2. Gyakorlati munkavégzés körében     

2.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység x   - 

2.2. Műveletek gyakorlása x   - 



 

 

2.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján  x  - 

3. Vizsgálati tevékenységek körében     

3.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

3.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

3.3. Anyagminták azonosítása x   - 

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

5. Előkészítési és ételkészítési alapozó üzemi gyakorlat tantárgy 245 óra 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

Üzemi körülmények között végezve rögzüljenek a különböző mozdulatok, alapműveletek, 

technológiák, készítmények. A már ismert nyersanyagok felhasználási tulajdonságai, 

lehetőségei, velük szemben alkalmazható eljárások, technológiák elmélyüljenek. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az Előkészítési és ételkészítési alapozó ismeretek tantárgy anyagára épül és a 

10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Általános élelmiszer-ismeretek, 

fogyasztóvédelem tantárgy és az Élelmiszerek csoportjai tantárgy anyagához kapcsolódik. 

 

5.3. Témakörök  

5.3.1. Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai elvárások, HACCP 20 óra 

Munkavédelmi előírások a gyakorlatban. 

Balesetvédelmi előírásoka gyakorlatban. 

Tűzvédelmi előírások. A tűzvédelmi terv egyes dolgozóra vonatkozó elvárásainak 

begyakorlása 

Gépek, berendezések, munkaeszközök előírás szerinti használata. 

Személyi higiénia, higiéniai előírások, azok betartása, munkaruha használata. 

Szakmai követelmények, elvárások a szakács szakmában. 

HACCP szakács szakmára vonatkozó előírásai. 

A HACCP dokumentáció elemeinek kitöltése a tartalmi, formai előírások betartásával. 

Szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság. 

 

5.3.2. Technológiai alapismeretek 75 óra 

A tankonyha és üzem kapcsolódó helyiségei (raktárak, előkészítők, mosogatók) 

kialakításának szabályai, eszközei, berendezései, felszerelései. 

Konyhákon használt edények és kéziszerszámok 

Az élelmiszerek kiválasztása. 

Az élelmiszerek kiválasztásának szempontjai.  

Az élelmiszerek előkészítésének formái, lehetőségei, előkészítés a gyakorlatban. 

A zöldség és gyümölcsfélék előkészítése 

Malomipari termékek előkészítése 

Állati eredetű élelmiszerek előkészítése 

Az elkészítés műveletei.  

Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú hőkezelés, 

füstölés különböző alapanyagokkal. 

Az elkészítés kiegészítő műveletei.  

Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési eljárások, dúsítási eljárások, bundázási 



 

 

eljárások, alaplevek, kivonatok, pecsenyelevek, fűszerezés, ízesítés gyakorlása. 

Befejező műveletek gyakorlása. 

Az ételek készen tartása (hidegen, melegen), adagolás, tálalás, díszítés gyakorlása. 

 

5.3.3. Saláták, öntetek, köretek 75 óra 

Saláták:  

Nyers saláták, főzve készült saláták, tartósított saláták. 

Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék alapú öntetek. 

Köretek készítése: 

Zöldségekből főzéssel, gőzöléssel, sütéssel és párolással készíthető zöldségköretek. 

Burgonyából készíthető köretek: 

Főttburgonya – köretek, sültburgonya-köretek, főtt-sült burgonyaköretek 

pároltburgonya – köretek. 

Gabonafélékből készíthető köretek: 

Főzéssel, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek. 

Tésztaköretek: 

Főzéssel, sütéssel, párolással és gőzöléssel készíthető tésztaköretek. Gyümölcsökből 

készíthető köretek: 

Főzéssel, sütéssel, párolással készíthető gyümölcsköretek. 

Vegyes köretek. 

 

5.3.4. Főzelékek, levesek, levesbetétek 75 óra 

Levesek, levesbetétek. 

Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves). 

Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, nyáklevesek). 

Levesbetétek. 

Főzelékek. 

Sűrített főzelékek. 

Angolos főzelékek. 

Franciás főzelékek. 

Lengyeles főzelékek. 

Különleges főzelékek. 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely és/vagy gyakorlati képző hely 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x  x      

1.2. megbeszélés x   x     

1.3. vita    x     

1.4. szemléltetés x  x  x    

1.5. projekt   x      

1.6. szimuláció x   x x    

1.7. irányított manuális tevékenység  x x      

 



 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete (differenciálási módok) 

Alkalmazand

ó eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. 

pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
b

o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

k
e

re
t 

1. Csoportos munkaformák körében     

1.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással  x   

1.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

1.3. Csoportos versenyjáték  x  - 

2. Gyakorlati munkavégzés körében     

2.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység x    

2.2. Műveletek gyakorlása x    

2.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján  x  - 

3. Vizsgálati tevékenységek körében     

3.1. Technológiai próbák végzése  x  - 

3.2. Technológiai minták elemzése  x  - 

3.3. Anyagminták azonosítása x   - 

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat  
 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10049-12 Konyhai kisegítés 

Előkészítési és ételkészítési alapozó 

gyakorlat 

Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai 

elvárások, HACCP 

Technológiai alapismeretek 

Saláták, öntetek, köretek 

Főzelékek, levesek, levesbetétek 

 

10049-12 Konyhai kisegítés 

Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat tantárgy 

Témakörök 

Munkavédelem, tűzvédelem, szakmai elvárások, HACCP 

Munkavédelmi előírások a gyakorlatban. 

Balesetvédelmi előírások a gyakorlatban. 

Tűzvédelmi előírások a vendéglátásban. A tűzvédelmi terv egyes dolgozóra vonatkozó 

elvárásainak begyakorlása. 

Gépek, berendezések, munkaeszközök előírás szerinti használata. 

Személyi higiénia, higiéniai előírások, azok betartása, munkaruha használata. 



 

 

Szakmai követelmények, elvárások a szakács szakmában. 

HACCP szakács szakmára vonatkozó előírásai. 

A HACCP dokumentáció elemeinek kitöltése a tartalmi, formai előírások betartásával. 

Szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság. 

 

Technológiai alapismeretek 

A tankonyha és az  üzem kapcsolódó helyiségei (raktárak, előkészítők, mosogatók) 

kialakításának szabályai, eszközei, berendezései, felszerelései. 

Konyhákon használt edények és kéziszerszámok 

Az élelmiszerek kiválasztása. 

Az élelmiszerek kiválasztásának szempontjai.  

Az élelmiszerek előkészítése.  

A zöldség és gyümölcsfélék összetétele és szezonális áttekintése 

A zöldség és gyümölcsfélék előkésztése 

Malomipari termékek előkészítése 

Állati eredetű élelmiszerek előkészítése 

Az elkészítés műveletei.  

Az elkészítés műveletei: főzés, gőzölés, sütés, pirítás, párolás, mikrohullámú hőkezelés, 

füstölés. 

Az elkészítés kiegészítő műveletei.  

Elkészítést kiegészítő műveletek: sűrítési eljárások, dúsítási eljárások, bundázási 

eljárások, alaplevek, kivonatok, pecsenyelevek, fűszerezés, ízesítés. 

Befejező műveletek. 

Az ételek készen tartása (hidegen, melegen), adagolás, tálalás, díszítés. 

 

Saláták, öntetek, köretek 

Saláták:  

Nyers saláták, főzve készült saláták, tartósított saláták.  

Salátaöntetek (dresszingek) ecet-olaj öntetek, tejtermék alapú öntetek.  

Köretek készítése:  

Zöldségekből készíthető köretek főzéssel, gőzöléssel készíthető zöldségköretek, 

sütéssel készíthető zöldségköretek, párolással készíthető zöldségköretek.  

Burgonyából készíthető köretek: 

Főtt burgonya – köretek, sültburgonya-köretek, főtt-sült burgonyaköretek 

pároltburgonya – köretek. 

Gabonafélékből készíthető köretek: 

Főzéssel készíthető gabonaköretek, pirítással és párolással készíthető gabonaköretek. 

Tésztaköretek: 

Főzéssel készíthető tésztaköretek, sütéssel készíthető tésztaköretek, párolással 

készíthető tésztaköretek, gőzöléssel készíthető tésztaköretek. 

Gyümölcsökből készíthető köretek: 

Főzéssel készíthető gyümölcsköretek, sütéssel készíthető gyümölcsköretek, párolással 

készíthető gyümölcsköretek. 

Vegyes köretek. 

 

Főzelékek, levesek, levesbetétek 

Főzelékek 

Levesek, levesbetétek. 

Levesek. 



 

 

Híglevesek (magyaros hígleves, erőleves). 

Sűrített levesek (egyszerű, pürélevesek, krémlevesek, gyümölcslevesek, nyáklevesek). 

Levesbetétek. 

Főzelékek. 

Sűrített főzelékek. 

Angolos főzelékek. 

Franciás főzelékek. 

Lengyeles főzelékek. 

Különleges főzelékek. 
  



 

 

6.31. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 

31 811 04 

Vendéglátó eladó 
részszakképesítés Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához 

a 54 811 01 Vendéglátás-szervező szakképesítés kerettanterve alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 31 811 04 Vendéglátó eladó részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült. 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 811 04 

A részszakképesítés megnevezése: Vendéglátó eladó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás – turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

Az iskolarendszerű szakképzésben a szakképző évfolyamok száma: 2 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése 

Betöltött 15. életév 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 



 

 

részletei az alábbiak: nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 

 

XI. A részszakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai rövidebb képzési idejű részszakképesítés oktatásához: 

 

SZH/1 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/1 

évfolyam 

éves óraszám  

(36 héttel) 

SZH/2 évfolyam 

heti óraszám 

SZH/2 évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 24 864 17 595 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
7,5 270+105 14,5 507,5 

Összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  

(közismereti rész) 
3 108 2 70 

8-10% szabad sáv  

(szakmai rész) 
0,5 18 1,5 52,5 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+105 35 1225 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 953 óra (270+105+507,5+18+52,5) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül (és szabadsávval) 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

11518-16 

Élelmiszerismeret 

Általános 

élelmiszerismeret 
1   

105 

1   

Élelmiszerek a 

gyakorlatban 
  1   2,5 

11519-16 

Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonság 

alapjai 
0,5   0,5 0,5+0,5 

Vendéglátás 

higiénéje 
0,5   0,5 0,5+0,5 

11520-16 

Vendéglátó 

kereskedelem 

Értékesítés elmélete 1   2,5+0,5   

Értékesítés 

gyakorlata 
  3,5+0,5   6,5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 3 4,5+0,5 4,5+0,5 10+1 

Összes heti/ögy óraszám 7,5+0,5 105 14,5+1,5 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-át lefedi.  

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 

10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat 

/tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, 

elősegítve a gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 



 

 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola, a 

fentiek szerint rendelkezett szakmai programjában. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 
Vendéglátó eladó - OKJ 31 811 04 rész-

szakképesítés órahálója 2017. szeptember 1-jétől NAPPALI 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11518-16 

Élelmiszerismeret 

Általános élelmiszerismeret 36 0 

105 

35 0 71 

Táplálkozástani ismeretek 10       10 

Környezetvédelmi ismeretek 4       4 

Fogyasztóvédelem 4       4 

Élelmiszerek csoportjai I. 9       9 

Élelmiszerek csoportjai II. 9   18   27 

Élelmiszerek csoportjai III.     17   17 

Élelmiszerek a gyakorlatban 0 36 0 87,5 123,5 

Élelmiszerek csoportjai a 

gyakorlatban I. 
  18   22 40 

Élelmiszerek csoportjai a 

gyakorlatban II. 
  18   33,5 51,5 

Élelmiszerek csoportjai a 

gyakorlatban III. 
      32 32 

11519-16 

Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonság alapjai 18 0 17,5 17,5+17,5 70,5 

Élelmiszerbiztonságról 

általában 
3   3,5 3,5+3,5 13,5 

Élelmiszer mikrobiológia 6   5 5+5 21 

Kémai-toxikológiai 

élelmiszerbiztonság 
4   4 4+4 16 

Élelmiszerekre vonatkozó 

jogszabályok 
5   5 5+5 20 

Vendéglátás higiénéje 18 0 17,5 17,5+17,5 60,5 

Higiénia a vendéglátásban 10   5 5+5 25 

Személyi higiénia 3   3,5 3,5+3,5 13,5 

HACCP, GHP 5   9 9+9 32 

11520-16 

Vendéglátó 

kereskedelem 

Értékesítés elmélete 36 0 87,5+17,5 0 141 

Vendéglátó értékesítés alapjai 10   15,5+5,5   31 

Ételek, italok értékesítése I. 13   36+6   55 

Ételek, italok értékesítése II. 13   36+6   55 

Értékesítés gyakorlata 0 126+18 0 227,5 371,5 

Értékesítés előkészítő műveletei   72   50 122 

Ételek, italok értékesítése I.   26+9   85,5 120,5 

Ételek, italok értékesítése II.   28+9   92 129 



 

 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 108 162+18 157,5+17,5 350+35 
777,5+70,5= 

848 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 
882,5+70,5= 

953 

Elméleti óraszámok/aránya 108+157,5+17,5=283         30,1%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 162+18+350+105+35=670        69,9%  

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. Az estis 

óraszámok, a heti és éves bontások a pedagógiai program releváns kötetének szakmai 

részében megtalálhatóak.  

A tantárgyi 10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a 

pedagógusokat /tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához 

igazítani azt, elősegítve a gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 

 



 

 

A rész-szakképesítés órahálói 

Közismerettel – heti/éves 

Vendéglátó eladó - OKJ 31 

811 04 rész-szakképesítés órahálója 

2017. szeptember 1-jétől 
Tantárgyak 

NAPPALI   ESTI   

SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   

36 HÉT 35 HÉT 
összesen 

  36 HÉT 35 HÉT 
összesen  

30-70% 1. év 2. év   1. év 2. év  
 Összesen: 24 864 17 595 1459  12 432 8 280 712  

 Közismereti óra összesen, 

hetente, a szabadsávval együtt 
27 

972 
19 665 

1637  
13 

468 
9 315 

783  
11518-16 Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1 36 1 35 71  0,5 18 0,5 17,5 35,5  

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonság alapjai 0,5 18 0,5 17,5 35,5  0,5 18 0,5 17,5 35,5  
Vendéglátás higiénéje 0,5 18 0,5 17,5 35,5  0,5 18 0,5 17,5 35,5  

11520-16 Vendéglátó kereskedelem Értékesítés elmélete 1 36 2,5+0,5 105 141  0,5 18 0,5 17,5 35,5  

Szakmai elmélet összesen: 3 108 5 175 283 30 2 72 2 70 142 30 

11518-16 Élelmiszerismeret Élelmiszerek a gyakorlatban 1 36 2,5 87,5 123,5  0,5 18 2 70 88  

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonság alapjai   0 0,5+0,5 35 35    0 0,5 17,5 17,5  
Vendéglátás higiénéje   0 0,5+0,5 35 35    0 0,5 17,5 17,5  

11520-16 Vendéglátó kereskedelem Értékesítés gyakorlata 3,5+0,5 144 6,5 227,5 371,5  1,5 54 3 105 159  

Szakmai gyakorlat összesen: 5 180 11 385 565  2 72 6 210 282  

Összes szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 8 288 16 560 848  4 144 8 280 424  
Összes közismeret és szakmai elmélet és gyakorlat - 

összefüggő nélkül: 35 1260 35 
1225 

2485  17 612 17 
595 

1207  

Összefüggő szakmai gyakorlat:  105     105   53   53  

A képzés teljes óraszáma: 2590      1260  

Szakmai gyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat összesen: 670 70     335 70 

 

Közismeret nélkül - éves 



 

 

Vendéglátó eladó - OKJ 31 811 04 rész-szakképesítés 

órahálója 2017. szeptember 1-jétől NAPPALI ESTI 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11518-16 

Élelmiszerismeret 

Általános élelmiszerismeret 36 0 

105 

35 0 71 18 0   17,5 0 35,5 

Táplálkozástani ismeretek 10       10 5   

  

    5 

Környezetvédelmi ismeretek 4       4 2       2 

Fogyasztóvédelem 4       4 2       2 

Élelmiszerek csoportjai I. 9       9 4       4 

Élelmiszerek csoportjai II. 9   18   27 5   8   13 

Élelmiszerek csoportjai III.     17   17     9,5   9,5 

Élelmiszerek a gyakorlatban 0 36 0 87,5 123,5 0 18 0 70 88 

Élelmiszerek csoportjai a gyakorlatban 

I. 
  18   22 40   18   12 30 

Élelmiszerek csoportjai a gyakorlatban 

II. 
  18   33,5 51,5   18   25 43 

Élelmiszerek csoportjai a gyakorlatban 

III. 
      32 32       33 33 

11519-16 

Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonság alapjai 18 0 17,5 17,5+17,5 70,5 18 0 17,5 17,5 53 

Élelmiszerbiztonságról általában 3   3,5 3,5+3,5 13,5 3   3,5 3,5 10 

Élelmiszer mikrobiológia 6   5 5+5 21 6   5 5 16 

Kémai-toxikológiai 

élelmiszerbiztonság 
4   4 4+4 16 4   4 4 12 

Élelmiszerekre vonatkozó 

jogszabályok 
5   5 5+5 20 5   5 5 15 

Vendéglátás higiénéje 18 0 17,5 17,5+17,5 60,5 18 0 17,5 17,5 53 

Higiénia a vendéglátásban 10   5 5+5 25 10   5 5 20 

Személyi higiénia 3   3,5 3,5+3,5 13,5 3   3,5 3,5 10 

HACCP, GHP 5   9 9+9 32 5   9 9 23 

Értékesítés elmélete 36 0 87,5+17,5 0 141 18 0 17,5 0 35,5 

Vendéglátó értékesítés alapjai 10   15,5+5,5   31 5   4   9 



 

 

11520-16 

Vendéglátó 

kereskedelem 

Ételek, italok értékesítése I. 13   36+6   55 7   6   13 

Ételek, italok értékesítése II. 13   36+6   55 6   7,5   13,5 

Értékesítés gyakorlata 0 126+18 0 227,5 371,5 0 54 0 105 159 

Értékesítés előkészítő műveletei   72   50 122   20   25 45 

Ételek, italok értékesítése I.   26+9   85,5 120,5   12   40 52 

Ételek, italok értékesítése II.   28+9   92 129   22   40 62 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 108 162+18 157,5+17,5 350+35 
777,5+70,5= 

848 
72 72 70 210 424 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 
882,5+70,5= 

953 
144 53 505 477 

Elméleti óraszámok/aránya 108+157,5+17,5=283         30,1%  72+70=142         30,1%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 162+18+350+105+35=670        69,9%  72+53+210=335    69,9%  

 

 



 

529 

 

A 11518-16 azonosító számú Élelmiszerismeret 

megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
 

A 11518-16 azonosító számú Élelmiszerismeret megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  
Általános 

élelmiszerismeret 

Élelmiszerek a 

gyakorlatban 

FELADATOK 

Alkalmazza a korszerű táplálkozástudomány eredményeit x x 

Alkalmazza a korszerű életmódhoz kötődő sajátosságokat x x 

Alkalmazza az élelmiszerkutatások eredményeit   x 

Az előírásoknak megfelelően tárolja az élelmiszereket x   

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési időket és az áruk 

minőségét 
  x 

Betartja a fogyasztóvédelmi előírásokat   x 

Megtanulja az élelmiszerek táplálkozástani ismereteit x   

Termékkészítésnél és értékesítésnél alkalmazza a legfontosabb 

fehérjeforrásokat 
x x 

Termékkészítésnél és értékesítésnél alkalmazza a legfontosabb szénhidrát 

forrásokat 
x x 

Termékkészítésnél és értékesítésnél alkalmazza az élelmiszerekben található 

zsírokat, lipideket 
x x 

Alkalmazza a vitaminokról és ásványisokról megtanult fogalmakat x x 

Tudatos környezetvédelmi tevékenységet folytat   x 

Szelektíven gyűjti a hulladékot   x 

Megkülönbözteti az alapvető élelmiszereket és élvezeti cikkeket   x 

Édes sós és savanyú íz kialakításánál felhasználja az ízesítőanyagok 

tulajdonságait 
x x 

Tulajdonságaik és felhasználásuk alapján megkülönbözteti a fűszereket x x 

Megkülönbözteti a tejkészítményektől a növényi eredetű termékeket x x 

Termékkészítésnél és értékesítésnél felhasználja a sajtok érleléséről, 

állagáról tanult ismereteket 
x x 

Termékkészítésnél felhasználja a tojás összetételéről, technológiai szerepéről 

megtanult ismereteket 
x x 

Alkalmazza a malomipari termékekről megtanult ismereteket x x 

Alkalmazza a száraz tésztákról megtanult ismereteket x x 

Termékkészítésnél alkalmazza a természetes és mesterséges édesítőszerekről 

megtanult ismereteket 
x x 

Alkalmazza a növényi és állati eredetű zsiradékokról megtanult ismereteket x x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti a vágóállatokat és a húsrészeket x x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti a húsipari termékeket x x 

Tulajdonságaik alapján megkülönbözteti és csoportosítja a házi szárnyasokat x x 

Tanultak alapján megkülönbözteti az édesvízi tengeri halakat és egyéb 

hidegvérű állatokat 
x x 

Tulajdonságai alapján megkülönbözteti az étkezési vadakat és 

vadszárnyasokat 
x x 

Idényjelleg szerint rendszerezi a zöldségeket és a gyümölcsöket x x 



 

 

Táplálkozástani összetételük alapján rangsorolja a zöldségeket, gombákat és 

a gyümölcsöket 
x   

Alkalmazza az édesipari termékekről megtanult ismereteket   x 

Alkalmazza a kávé és tea hatóanyagairól, előállításáról, felhasználásáról 

megtanult ismereteket 
  x 

Alkalmazza az alkoholtartalmú és alkoholmentes italokról megtanult 

ismereteket. 
  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Táplálkozástani ismeretek x x 

Környezetvédelmi ismeretek x x 

Fogyasztóvédelmi ismeretek x x 

Alapízesítést befolyásoló anyagok x x 

Fűszerek x x 

Tej, tejtermékek x x 

Tojás x x 

Malomipari termékek, sütőipari termékek, tészták x x 

Természetes édesítőszerek x x 

Zsiradékok x x 

Hús, húsipari termékek, baromfifélék, halak és hidegvérűek, vadak x x 

Zöldségek x x 

Gombák csoportjai x x 

Gyümölcsök x x 

Édesipari termékek, Koffein tartalmú élelmiszerek x x 

Alkoholtartamú italok, alkoholmentes italok x x 

Adalékanyagok, kényelmi anyagok, mesterséges édesítőszerek x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x 

Felelősségtudat x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás   x 

 

28. Általános élelmiszerismeret tantárgy 71 óra 

28.1. A tantárgy tanításának célja 

Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak 

megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása. A tanulók megtanulják 

az emésztés folyamatát. A minden napi tevékenysége során használja az emberiség 

tápanyag és energia szükségletének megtanult szabályait. Képes lesz értékelni az 

élelmiszereket. A vendéglátásban felhasználásra kerülő élelmiszerek tulajdonságainak, 

azok konyhatechnológiai szerepének és fontosságának megismerése a felhasználás 

lehetőségeinek az elsajátítása. 

 

28.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 



 

 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. Az Előkészítési és ételkészítési alapismeretek tantárgyban technológiai 

alapismeretek témakörhöz kapcsolódó tartalom. 

 

28.3. Témakörök 

28.3.1. Táplálkozástani ismeretek 10 óra 

Táplálkozás jelentősége: 

Élelmiszerek összetevői víz és szárazanyagok (alaptápanyagok, védőtápanyagok, 

járulékos anyagok, ballasztanyagok) jellemzése 

Emésztés, tápanyag felszívódás 

Táplálkozás feladata, a szervezet tápanyag és energiaszükséglete 

Élelmiszerek tápértékének megőrzése: 

Az élelmiszerek feldolgozásának hatása a tápanyagokra 

Az élelmiszerek előkészítése folyamán bekövetkező változások 

Az élelmiszerek elkészítése folyamán bekövetkező változások 

Befejező műveletek 

Élelmiszerek tartósítása: Fizikai-, fizika-kémiai-, kémiai tartósítási eljárások 

 

28.3.2. Környezetvédelmi ismeretek 4 óra 

Vizek védelme  

Környezeti elemek védelme 

Veszélyes hulladék 

Zajvédelem 

 

28.3.3. Fogyasztóvédelem 4 óra 

Fogyasztók egészségének és biztonságának védelme  

Fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme 

Fogyasztói jogokról való tájékoztatás és azok oktatása 

Jogorvoslathoz és kárigényhez, érvényesítéséhez való jog 

Jog a fogyasztóvédelmi érdekek képviseletéhez fogyasztói részvétellel 

Állami fogyasztóvédelmi intézményrendszerek 

Önkormányzati fogyasztóvédelmi szervek 

Társadalmi fogyasztóvédelmi érdekképviseleti szervezetek 

Vásárlók Könyve használatának és az abba történt bejegyzések elintézésének 

szabályai 

Vásárlók könyvének hitelesítése, kihelyezése 

Jegyzőkönyv kitöltése 

Válaszadás határideje a bejegyzésre 

Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségei 

Szavatosság és jótállás helytállási kötelezettségének időtartama 

 

28.3.4. Élelmiszerek csoportjai I. 9 óra 

Alap ízeket befolyásoló anyagok: 

Édes, sós és savanyú ízt adó anyagok 

Természetes édesítőszerek (répacukor, gyümölcscukor, malátacukor, tejcukor, 

dextróz, invertcukor, keményítőszörp, izoszörp, méz és cukoralkoholok) édesítőereje 

jellemzése, felhasználása. A cukrok technológiai hatása. Cukor szirupok sűrűségének 

mérése 

Só jellemzése felhasználása  



 

 

Ecetek jellemzése felhasználása (ecet esszencia, fűszerezett ecetek, gyümölcs ecetek, 

balzsamecetek) 

Fűszerek: 

Fűszerek jellemzése, fűszercsoportok termések, magvak, virágok- virágrészek, 

levelek, héjrészek, gyökerek-gyökérrészek, fűszerkeverékek jellemzése, fajtái, 

felhasználása 

Tej és termékeinek: 

A tejtermékek megnevezésének védelmében hozott élelmiszer rendelet értelmezése A 

tej, tejkészítmények,(savanyított, dúsított, ízesített, tartósított) tejtermékek (túrófélék, 

sajtok) jellemzése, tárolása felhasználása. 

Tej és termékeinek érzékszervi vizsgálata 

Tojás: 

Tojás felépítése, összetétele, tojássárgája és fehérje technológiai hatása. Tojás 

minősítése, tárolása, tartósított termékei 

Tojás érzékszervi vizsgálata 

Malomipari termékek: 

Malomipari termékek alapanyagai, lisztek fajtái lisztek minőségét meghatározó 

tényezők 

Lisztek érzékszervi vizsgálata szín, szag íz, és sikérvizsgálata 

Keményítők, darák, hántolt, pelyhesített, puffasztott, és egyéb termékek jellemzése 

Sütőipari termékek jellemzése: kenyerek, péksütemények, morzsák jellemzése 

Száraztészták: csoportosítása, jelentősége a táplálkozásban 

Zsiradékok: 

Állati eredetű zsiradékok (vaj sertészsír, baromfizsír háj, tepertő, állati eredetű 

olajak) jellemzése felhasználása 

Növényi eredetű zsiradékok (kakaóvaj, étkezési olajak, margarinok, keményített 

zsiradékok) jellemzése, felhasználása. Zsiradékok érzékszervi vizsgálata 

 

28.3.5. Élelmiszerek csoportjai II. 27 óra 

Hús, húsipari termékek: 

Húst szolgáltató állatok, húsok összetétele táplálkozás élettani jelentősége, érése, a 

hús minőségét meghatározó tényezők, különböző húsainak és belsőségeinek 

jellemzése 

Húsipari termékek nyersanyagai, húsfeldolgozás műveletei, töltelékes áruk (gyorsan 

romló termékek, tartós termékek) darabos készítmények jellemzése felhasználása. 

Baromfiipari termékek, vágott baromfik, libamáj jellemzése tárolása 

Vadak jellemzése: 

Nagyvadak és apróvadak csoportjai vadhús összetétele, tulajdonságai, kezelése 

tárolása felhasználása 

Halak és hidegvérűek jellemzése: 

Halak összetétele táplálkozás élettani jelentősége, csoportjai felhasználása tárolása  

Egyéb hidegvérűállatok fajtái, felhasználása. 

Zöldségek: 

Zöldségek átlagos összetétele 

Burgonyafélék, kabakosok, káposztafélék, hüvelyes zöldségek, hagymafélék, 

gyökérzöldségek, levélzöldségek, gombák egyéb zöldségek fajtái jellemzése 

felhasználása 

Gombák: termesztett gombák és vadon termő gombák fajtái és felhasználása 

Gyümölcsök: 



 

 

Hazai gyümölcsök almatermésűek, csonthéjasok, bogyótermésűek, kabakosok, 

száraztermésűek fajtái jellemzése felhasználása 

Déli gyümölcsök, friss és szárított déligyümölcsök fajtái jellemzése felhasználása 

Friss, lédús, és száraz termésű gyümölcsök kémiai összetétele 

Gyümölcsök táplálkozás élettani jelentősége 

 

28.3.6. Élelmiszerek csoportjai III. 17 óra 

Édesipari termékek: 

Kakaópor előállítása, fajtái, zsiradéktartalma, felhasználása 

Csokoládétermékek,(kakaóvaj, kakaómassza, ét-, tej-, fehér csokoládé) előállítása 

összetétele felhasználása 

Bevonó masszák fajtái, megkülönböztetése összetétel alapján a csokoládétól, 

felhasználása 

Csokoládé és bevonó massza összehasonlító érzékszervi vizsgálata  

Fondán, marcipán, nugát összetétele jellemzése felhasználása  

Koffein tartalmú élelmiszerek: 

Kávéfajták, kávé feldolgozása, pörkölési módok, pörkölt kávé kémiai összetétele, 

felhasználása 

Kávéital extrakt tartalmának meghatározása refraktométerrel 

Tea fajták, tea feldolgozása, összetétele, felhasználása 

Italok:  

Alkoholtartamú italok borok, sörök, szeszesital ipari készítmények jellemzése, 

készítése, csoportjai minősége, felhasználása 

Pálinka alkoholtartalmának meghatározása szeszfokolóval  

Párlatok 

Alkoholmentes italok gyümölcs és zöldség levek, szörpök, szénsavas üdítők 

jellemzése, készítése, csoportjai, minősége, felhasználása 

Adalékanyagok: 

Adalékanyagok jellemzése, adagolásának szabályozása, E-szám értelmezése 

Mesterséges édesítőszerek fajtái, édesítő hatása, tápértéke energiatartalma 

felhasználása a diétás termékeknél 

Színezőanyagok, térfogatnövelő szerek, savanyító szerek, mesterséges édesítőszerek 

emulgeálószerek, stabilizáló szerek és zselírozó anyagok, tartósítószerek, módosított 

keményítők, ízfokozók jellemzői, fajtái felhasználása 

Kényelmi anyagok:  

Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználása 

 

28.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem 

 

28.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

28.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x - 

2. elbeszélés x     - 



 

 

3. kiselőadás   x   - 

4. vita   x   - 

5. megbeszélés     x - 

6. szemléltetés     x - 

7. projekt   x   - 

8. kooperatív tanulás   x   - 

9. házi feladat x     - 

 

28.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

  Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása     x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése     x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre     x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel   x     

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x     

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése   x     

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

 

28.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

29. Élelmiszerek a gyakorlatban tantárgy 123,5 óra 

29.1. A tantárgy tanításának célja 

Az élelmiszereket felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak 

megismertetése, a táplálkozásban betöltött szerepük megmutatása. A vendéglátásban 

felhasználásra kerülő élelmiszerek tulajdonságainak, azok konyhatechnológiai szerepének 

és fontosságának megismerése a felhasználás lehetőségeinek az elsajátítása. 

 

29.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. Az Előkészítési és ételkészítési alapismeretek tantárgyban technológiai 

alapismeretek témakörhöz kapcsolódó tartalom. 



 

 

 

29.3. Témakörök 

29.3.1. Élelmiszerek csoportjai a gyakorlatban I. 40 óra 

Alap ízeket befolyásoló anyagok: 

Édes, sós és savanyú ízt adó anyagok 

Természetes édesítőszerek (répacukor, gyümölcscukor, malátacukor, tejcukor, 

dextróz, invertcukor, keményítőszörp, izoszörp, méz és cukoralkoholok) édesítőereje 

jellemzése, felhasználása. A cukrok technológiai hatása. Cukor szirupok sűrűségének 

mérése 

Só jellemzése felhasználása  

Ecetek jellemzése felhasználása (ecet esszencia, fűszerezett ecetek, gyümölcs ecetek, 

balzsamecetek) 

Fűszerek: 

Fűszerek jellemzése, fűszercsoportok termések, magvak, virágok- virágrészek, 

levelek, héjrészek, gyökerek-gyökérrészek, fűszerkeverékek jellemzése, fajtái, 

felhasználása 

Tej és termékeinek: 

A tejtermékek megnevezésének védelmében hozott élelmiszer rendelet értelmezése 

A tej, tejkészítmények,(savanyított, dúsított, ízesített, tartósított) tejtermékek 

(túrófélék, sajtok) jellemzése, tárolása felhasználása. 

Tej és termékeinek érzékszervi vizsgálata 

Tojás: 

Tojás felépítése, összetétele, tojássárgája és fehérje technológiai hatása. Tojás 

minősítése, tárolása, tartósított termékei 

Tojás érzékszervi vizsgálata 

Malomipari termékek: 

Malomipari termékek alapanyagai, lisztek fajtái lisztek minőségét meghatározó 

tényezők 

Lisztek érzékszervi vizsgálata szín, szag íz, és sikérvizsgálata 

Keményítők, darák, hántolt, pelyhesített, puffasztott, és egyéb termékek jellemzése 

Sütőipari termékek jellemzése: kenyerek, péksütemények, morzsák jellemzése 

Száraztészták: csoportosítása, jelentősége a táplálkozásban 

Zsiradékok: 

Állati eredetű zsiradékok (vaj sertészsír, baromfizsír háj, tepertő, állati eredetű 

olajak) jellemzése felhasználása 

Növényi eredetű zsiradékok (kakaóvaj, étkezési olajak, margarinok, keményített 

zsiradékok) jellemzése, felhasználása. Zsiradékok érzékszervi vizsgálata 

 

29.3.2. Élelmiszerek csoportjai a gyakorlatban II. 51,5 óra 

Hús, húsipari termékek: 

Húst szolgáltató állatok, húsok összetétele táplálkozás élettani jelentősége, érése, a 

hús minőségét meghatározó tényezők, különböző húsainak és belsőségeinek 

jellemzése 

Húsipari termékek nyersanyagai, húsfeldolgozás műveletei, töltelékes áruk (gyorsan 

romló termékek, tartós termékek) darabos készítmények jellemzése felhasználása. 

Baromfiipari termékek, vágott baromfik, libamáj jellemzése tárolása 

Vadak jellemzése: 

Nagyvadak és apróvadak csoportjai vadhús összetétele, tulajdonságai, kezelése 

tárolása felhasználása 



 

 

Halak és hidegvérűek jellemzése: 

Halak összetétele táplálkozás élettani jelentősége, csoportjai felhasználása tárolása  

Egyéb hidegvérűállatok fajtái, felhasználása. 

Zöldségek: 

Zöldségek átlagos összetétele 

Burgonyafélék, kabakosok, káposztafélék, hüvelyes zöldségek, hagymafélék, 

gyökérzöldségek, levélzöldségek, gombák egyéb zöldségek fajtái jellemzése 

felhasználása 

Gombák: termesztett gombák és vadon termő gombák fajtái és felhasználása 

Gyümölcsök: 

Hazai gyümölcsök almatermésűek, csonthéjasok, bogyótermésűek, kabakosok, 

száraztermésűek fajtái jellemzése felhasználása 

Déli gyümölcsök, friss és szárított déligyümölcsök fajtái jellemzése felhasználása 

Friss, lédús, és száraz termésű gyümölcsök kémiai összetétele 

Gyümölcsök táplálkozás élettani jelentősége 

 

29.3.3. Élelmiszerek csoportjai a gyakorlatban III. 32 óra 

Édesipari termékek: 

Kakaópor előállítása, fajtái, zsiradéktartalma, felhasználása 

Csokoládétermékek,(kakaóvaj, kakaómassza, ét-, tej-, fehér csokoládé) előállítása 

összetétele felhasználása 

Bevonó masszák fajtái, megkülönböztetése összetétel alapján a csokoládétól, 

felhasználása 

Csokoládé és bevonó massza összehasonlító érzékszervi vizsgálata  

Fondán, marcipán, nugát összetétele jellemzése felhasználása  

Koffein tartalmú élelmiszerek: 

Kávéfajták, kávé feldolgozása, pörkölési módok, pörkölt kávé kémiai összetétele, 

felhasználása 

Kávéital extrakt tartalmának meghatározása refraktométerrel 

Tea fajták, tea feldolgozása, összetétele, felhasználása 

Italok:  

Alkoholtartamú italok borok, sörök, szeszesital ipari készítmények jellemzése, 

készítése, csoportjai minősége, felhasználása 

Pálinka alkoholtartalmának meghatározása szeszfokolóval  

Párlatok 

Alkoholmentes italok gyümölcs és zöldség levek, szörpök, szénsavas üdítők 

jellemzése, készítése, csoportjai, minősége, felhasználása 

Adalékanyagok: 

Adalékanyagok jellemzése, adagolásának szabályozása, E-szám értelmezése 

Mesterséges édesítőszerek fajtái, édesítő hatása, tápértéke energiatartalma 

felhasználása a diétás termékeknél 

Színezőanyagok, térfogatnövelő szerek, savanyító szerek, mesterséges édesítőszerek 

emulgeálószerek, stabilizáló szerek és zselírozó anyagok, tartósítószerek, módosított 

keményítők, ízfokozók jellemzői, fajtái felhasználása 

Kényelmi anyagok:  

Ételkészítési és cukrászati kényelmi anyagok jellemzése és felhasználása 

 

29.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, iskolai tanműhely. 



 

 

 

29.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

29.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás   x     

4. vita   x     

5. megbeszélés     x   

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. házi feladat x       

 

29.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása     x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x     

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

3.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

3.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     

4. Vizsgálati tevékenységek körében 

4.1. Anyagminták azonosítása   x     

4.2. Tárgyminták azonosítása   x     

29.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  



 

 

A 11519-16 azonosító számú Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
 

A 11519-16 azonosító számú Élelmiszerbiztonsági alapismeretek. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  Élelmiszerbiztonság 

alapjai 

Vendéglátás 

higiénéje 

FELADATOK 

Alkalmazza a korszerű táplálkozástudomány eredményeit x   

Alkalmazza a diétás szabályokat   x 

Betartja az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokat x   

Betartja a kémiai szennyeződésekre vonatkozó szabályokat x   

Alkalmazza az élelmiszerekben levő allergénekre vonatkozó szabályokat x   

Betartja és betartatja a HACCP előírásait   x 

Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat   x 

Megtanulja és alkalmazza a mikroorganizmusok káros és hasznos 

tulajdonságait  
x x 

Az előírásoknak megfelelően tárolja az élelmiszereket x x 

Alapanyagokat vizsgál és/vagy ellenőriz x x 

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési időket és az áruk 

minőségét 
x x 

Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a mintavételi szabályokat x x 

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az élelmiszer forgalmazás során x x 

Alkalmazza a korszerű táplálkozástudomány eredményeit x x 

Alkalmazza a diétás szabályokat x x 

Betartja az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokat x x 

Betartja a kémiai szennyeződésekre vonatkozó szabályokat x x 

Alkalmazza az élelmiszerekben levő allergénekre vonatkozó szabályokat x x 

Betartja és betartatja a HACCP előírásait x x 

Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat x x 

Megtanulja és alkalmazza a mikroorganizmusok káros és hasznos 

tulajdonságait  
x x 

Az előírásoknak megfelelően tárolja az élelmiszereket x x 

Alapanyagokat vizsgál és/vagy ellenőriz x x 

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési időket és az áruk 

minőségét 
x x 

Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a mintavételi szabályokat x x 

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az élelmiszer forgalmazás során x x 

Alkalmazza a korszerű táplálkozástudomány eredményeit x x 

Alkalmazza a diétás szabályokat x   

Betartja az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokat x   

Betartja a kémiai szennyeződésekre vonatkozó szabályokat   x 

Alkalmazza az élelmiszerekben levő allergénekre vonatkozó szabályokat x x 

Betartja és betartatja a HACCP előírásait x x 

Betartja és betartatja a higiéniai előírásokat x x 



 

 

Megtanulja és alkalmazza a mikroorganizmusok káros és hasznos 

tulajdonságait  
x x 

Az előírásoknak megfelelően tárolja az élelmiszereket x x 

Alapanyagokat vizsgál és/vagy ellenőriz x x 

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, illetve minőség-megőrzési időket és az áruk 

minőségét 
x x 

Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a mintavételi szabályokat x x 

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az élelmiszer forgalmazás során x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Élelmiszerek tápértékének megőrzése x x 

Mikroorganizmusok jellemzői x x 

Élelmiszereredetű megbetegedések x x 

Élelmiszerek tartósítása x x 

Élelmiszer vizsgálat x x 

Kémiai-toxikológiai élelmiszerbiztonság x x 

Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok x x 

A HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer alapelvei x x 

Személyi higiénia x x 

Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei x x 

Vendéglátó termékkészítés, tárolás, szállítás, kiszolgálás kritikus pontjainak 

meghatározása 
x x 

Vendéglátó műhely, konyha, eladótér higiéniája, kritikus pontok ellenőrzése x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság     

Felelősségtudat x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x 

 

30. Élelmiszerbiztonság alapjai tantárgy 52+17,5 óra 

30.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulókkal megismertetni az élelmiszerbiztonsági alapfogalmakat, felelős magatartás 

kialakítása, az élelmiszerek feldolgozásánál, tárolásánál és értékesítésénél. Az élelmiszereket 

felépítő anyagok jellemző kémiai, fizikai tulajdonságainak megismertetése, a táplálkozásban 

betöltött szerepük megmutatása. 

A feldolgozott élelmiszerek forgalomba hozatalának lehetőségei, feltételeinek elsajátítása. 
 

30.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

30.3. Témakörök 

30.3.1. Élelmiszerbiztonságról általában 10+3,5 óra 

Élelmiszerlánc, élelmiszerbiztonság 



 

 

Élelmiszer minőség 

Élelmiszer higiénia (hús, tej, tojás, zöldség) 

Élelmiszer nyomon követhetőség 

Az állam, az élelmiszer-vállalkozó és a fogyasztó felelőssége az élelmiszerbiztonság 

megteremtésében   

Vállalkozói felelősség 

Hatósági felügyelet 

Fogyasztói magatartás 

Élelmiszerlánc biztonsági stratégia 

 

30.3.2. Az élelmiszer mikrobiológia 16+5 óra 

Mikroorganizmusok jellemzése, életfeltételei 

Mikroorganizmusok csoportosítása 

Mikroorganizmusok szaporodásának környezeti feltételei 

Mikroorganizmusok hasznos és káros tevékenysége. (élesztők, penészek, fehérjebontók) 

Szennyeződés 

Romlás, romlást okozó mikrobák  

Az élelmiszer előállításban közreműködő mikroorganizmusok 

Élelmiszer eredetű megbetegedések 

Ételmérgezés 

Ételfertőzés 

Eljárás élelmiszer eredetű megbetegedés gyanúja esetében 

Leggyakoribb élelmiszerrel is terjedő kórokozók 

Az élelmiszerek romlása 

A tartósítás fogalma 

Az élelmiszer-tartósítás fizikai módszerei 

Az élelmiszer-tartósítás, fizika-kémiai módszerei 

Az élelmiszer-tartósítás kémiai módszerei 

Az élelmiszer-tartósítás biológiai módszerei 

 

30.3.3. Kémiai-toxikológiai élelmiszerbiztonság 12+4 óra 

Kémiai szennyezőkre vonatkozó szabályozásról 

Kémiai szennyezők az élelmiszerekben 

Állatgyógyászati szermaradékok  

Peszticid maradékok 

Környezeti szennyezők – toxikus nehézfémek- poliklórozott szerves vegyületek-

(dioxinok, poliklórozott bifenilek) 

Technológiai eredetű szennyezők (PAH-ok, Nitrózaminok, Transz-zsírsavak) 

Zsírban, olajban sütés szabályai 

Csomagoló anyagok 

Élelmiszerrel érintkező felületek 

Biológiai eredetű szennyezők – Mikotoxinok 

Tengeri és édesvízi biotoxinok 

Hisztamin 

Adalékanyagok felhasználásának jelentősége és szabályozása, adalékanyag csoportok 

Élelmiszerekben természetes módon előforduló méreganyagok 

Mérgező gombák, vadon termő gomba felhasználása a vendéglátásban 

Mérgező állatok,  

Mérgező növények 



 

 

 

30.3.4. Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok 15+5 óra 

A jogszabályok célja, rendszere, hierarchiája 

Élelmiszer-előállításra és forgalmazásra vonatkozó jogszabályok 

A GHP helye és szerepe a szabályozásban 

Termékspecifikus szabályok: Magyar Élelmiszerkönyv 

A fogyasztók tájékoztatásáról szóló jogszabályok; Allergének a vendéglátásban; Húsok 

származási helye 

Élelmiszerekben előforduló szennyezőanyagokra és adalékanyagokra vonatkozó 

jogszabályok (határértékek) 

Speciális területekre vonatkozó jogszabályok 

Vendéglátás és közétkeztetés 

Ételmérgezés, ételfertőzés 

Kártevőirtás, biocid termékek, egészségügyi nyilatkozat 

 

30.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem 

 

30.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

30.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció     x   

10. házi feladat x       

 

30.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása     x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése     x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 



 

 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése x x     

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel     x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x     

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

4.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése   x     

6. Vizsgálati tevékenységek körében 

6.1. Anyagminták azonosítása   x     

 

30.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

31. Vendéglátás higiénéje tantárgy 52+17,5 óra 

31.1. A tantárgy tanításának célja 

A vendéglátó üzlet kialakításának és üzemeltetésének követelményei és a működéssel 

kapcsolatos HACCP szabályok elméleti hátterének megismertetése, a tudatos fogyasztói 

magatartás kialakítása. A tanulók megtanulják és tudatosan használják a korszerű 

személyi higiénia minden előírását a munkahelyükön és a minden napi életben. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

31.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

31.3. Témakörök 

31.3.1. Higiénia a vendéglátásban 20+5 óra 

Vendéglátó egységek telepítésének alapfeltételei 

Környezetszennyezés nélküli építési terület, ivóvíz, szennyvízelvezetés követelményei 

A helyiségek egyirányú kapcsolódása, tiszta és szennyezett övezetek kereszteződésének 

tilalma 

Bejáratok kialakításának követelményei 

Raktárak kialakításának követelményei 

Előkészítő helyiségek kialakításának követelményei 

Konyhák, műhelyek kialakításának követelményei 

Mosogatók kialakításának követelményei 

Vendégtér, szociális helyiségek kialakításának követelményei 

Személyi higiénia 

Test, munkaruha higiéniai előírásai, egészségügyi kiskönyv, érvényes orvosi 

alkalmassági vizsgálat igazolása 



 

 

Vendéglátó tevékenység, élelmiszer előállítás személyi feltételei 

Képzési, egészségügyi, szakmai és erkölcsi feltételek 

 

31.3.2. Személyi higiénia 10+3,5 óra 

Jelentősége az élelmiszerbiztonságban 

Személyi és tárgyi feltételek 

A kéz ápolása, tisztán tartása, a dolgozó helyes magatartása 

Védőruha, munkaruha használata, tisztítása 

Betegségek, sérülések 

Egészségügyi alkalmasság 

Látogatók, karbantartók 

Helyes magatartás az élelmiszerkészítés, és tálalás során 

 

31.3.3. HACCP, GHP 23+9 óra 

A témakör részletes kifejtése 

A HACCP minőségbiztosítási rendszer alapelvei 

Nyersanyagok beszerzési, átvételi, tárolási, előkészítési követelményei 

Üzemi, üzleti terméktárolás szabályai 

Vendéglátó tevékenység környezetvédelmi előírásai 

 

31.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, laboratórium 

 

31.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

31.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x - 

2. elbeszélés x     - 

3. kiselőadás     x - 

4. megbeszélés   x   - 

5. vita   x   - 

6. szemléltetés     x - 

7. projekt   x   - 

 

31.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x     - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x   - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása     x - 



 

 

1.6. Információk önálló rendszerezése x     - 

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése     x - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x   - 

2.2. Leírás készítése   x   - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre     x - 

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel   x   - 

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x   - 

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x   - 

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x   - 

3.2. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x   - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x   - 

3.4. Csoportos versenyjáték   x   - 

 

31.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
  



 

 

A 11520-16 azonosító számú Vendéglátó kereskedelem 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 

A 11520-16 azonosító számú Vendéglátó kereskedelem megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  
Értékesítés 

elmélete 

Értékesítési 

gyakorlat 

FELADATOK 

Elvégzi az értékesítési tevékenységhez kapcsolódó egyéni előkészületeit, 

tájékozódik a napi feladatokról, rendezvényekről 
x x 

Munkaterületet, vendégteret, eszközöket, árukészletet nyitásra előkészít x x 

Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását, gondoskodik a pótlásáról, vételez, 

folyamatosan biztosítja az anyag- és eszközutánpótlást 
x x 

Az értékesítés során az előírásoknak megfelelően tárolja az árukat, ellenőrzi 

minőség megőrzési és fogyaszthatósági időket és az áruk minőségét 
x x 

Fogadja a vendéget, ha szükséges idegen nyelven is. x x 

Betartja az értékesítéshez kapcsolódó etikett és protokoll szabályokat x x 

Felméri a vendég igényeit, ételeket, italokat és egyéb készítményeket, 

szolgáltatásokat ajánl a vendégnek 
x x 

Ismerteti a választékot, napi ajánlatot, akciókat, specialitásokat, a vendég kérése 

szerint ismerteti az ételek, italok és egyéb áruk készítését, tulajdonságait 
x x 

Figyelemmel kíséri a vendég kívánságait, kezeli a vendégpanaszokat x x 

Kávét, teát, reggeli italokat, kevert italokat készít x x 

Alkoholmentes és alkoholos italokat kimér, csapol, kiszolgál x x 

Árcímkéket, árlapokat elkészíti és elhelyezi a vitrinben, a pultban és a 

vendégtérben 
x x 

Éttermi, cukrászdai és kávéházi felszolgálást végez, felszolgálja az ételeket és 

italokat különböző felszolgálási módban 
x x 

Elvégzi a terítési műveleteket x x 

Menüt, ételsort állít össze x x 

Pénztárgépet, pénztárszámítógépet kezel, nyugtát, készpénzfizetési/átutalási 

számlát állít ki, fizetteti a vendéget 
x x 

Szükség szerint standol, elszámol a napi bevétellel x x 

Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás után x x 

Rendet és tisztaságot tart a munkakörnyezetében, ügyel a vagyonbiztonságra x x 

Betartja az értékesítéshez kapcsolódó jogszabályi előírásokat (higiénia, HACCP, 

munkavédelmi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi) 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az értékesítés eszközei, fajtái, jellemzői x   

Gépek, berendezések, felszerelések használatának szabályai x x 

Az értékesítés előkészítő, végrehajtó és befejező műveletek formái, jellemzői x   

A vendéglátó eladó gyakorlati feladatai, a munkavégzés sorrendje x x 

Az értékesítés etikett és protokoll szabályai x   

A menü elemei, összeállításának szabályai x x 

A termékek ajánlásának szabályai, gyakorlati feladatai x x 

A választék összeállításának szabályai x   



 

 

A vendégtípusok fajtái, a vendégtípusokhoz való alkalmazkodás gyakorlati 

feladatai 
x x 

Hazai és nemzetközi étkezési szokások, vallási előírások, az alkalmazás 

lehetőségei 
x x 

Koffeintartalmú élelmiszerek fajtái, jellemzői x   

Alkoholos italok fajtái, jellemzői, készítésük és értékesítésük folyamata x x 

Alkoholmentes italok fajtái, jellemzői, készítésük és értékesítésük folyamata x x 

Reggeli- és uzsonnaitalok fajtái, jellemzői, készítésük folyamata x x 

Az áruk minőségi jellemzőinek meghatározási lehetőségei x   

A termékek minőségének megőrzésével kapcsolatos gyakorlati teendők   x 

Sütemények, hidegkonyhai és egyéb készítmények csomagolásának eszközei és 

szabályai 
x x 

Árcímkék, ártáblák, árlapok tartalmának elemei, készítésének gyakorlati feladatai x x 

A hűtővitrinek, pultok rendezésének, feltöltésének szabályai x   

A kávéfőzés, a reggeli italok készítésének, kiszolgálásának és felszolgálásának 

folyamata 
x x 

Az italtárolás szabályai, az italkészítés folyamata x x 

Az egyes termékek felszolgálásának szabályai x   

Étel-, italfelszolgálás módjai, szabályai x x 

A pénztárgépek, éttermi számítógépes programok kezelésének, használatának 

szabályai 
x   

Pénzkezelési és számlaadási kötelezettségre vonatkozó szabályok, a számlázás 

gyakorlati teendői 
x x 

A terítés fajtái, jellemzői, gyakorlati feladatai, folyamata x x 

Az értékesítés és kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti, 

minőségbiztosítási, munkavédelmi, környezetvédelmi és vagyonvédelmi 

szabályai 

x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Számítógép használat x x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Információforrások kezelése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Külső megjelenés x x 

Kommunikáció képesség x x 

Rátermettség x x 

Megbízhatóság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Udvariasság x x 

Hatékony kérdezés készsége   x 

Rugalmasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x x 

A környezet tisztántartása   x 

Harmóniára és esztétikára való törekvés   x 

 

  



 

 

32. Értékesítés elmélete tantárgy 123,5+17,5 óra 

32.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók megismerik az értékesítés speciális, csak a vendéglátásra jellemző elemeit. 

Megtanulják elméleti szinten a szakszerű, biztonságos élelmiszerbiztonsági előírásokat. 

Általánosságban is megismerik a higiéniai szabályokat. Értelmezik a protokoll és etikett 

értékesítésben alkalmazandó szabályait.  Alapvető, az értékesítéshez szükséges étel és ital 

ismeretre tesznek szert. 

 

32.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

32.3. Témakörök 

32.3.1. Értékesítés alapjai 25,5+5,5 óra 

Az értékesítés fajtái, jellemzői. 

Gépek, berendezések, eszközök és felszerelések használatának szabályai. 

Az értékesítést előkészítő, végrehajtó és befejező műveletek formái, jellemzői. 

Az értékesítés etikett és protokoll szabályai. 

A vendégtípusok és bánásmód a vendégekkel. 

A külföldi vendégek tájékoztatása, és bánásmód a külföldi vendégekkel. 

Hazai és nemzetközi étkezési szokások, vallási előírások, az alkalmazás lehetőségei. 

 

32.3.2. Ételek, italok értékesítése I. 49+6 óra 

Alkoholos italok fajtái, jellemzői, készítésük és értékesítésük folyamata. 

Alkoholmentes italok fajtái, jellemzői, készítésük és értékesítésük folyamata. 

Reggeli- és uzsonnaitalok fajtái, jellemzői, készítésük szabályai. 

A kávéfőzés, a reggeli italok készítésének, kiszolgálásának és felszolgálásának 

szabályai. 

Az italtárolás szabályai, az italkészítés folyamata. 

 

32.3.3. Ételek és italok értékesítése II. 49+6 óra 

A választék összeállításának szabályai. 

Árcímkék, ártáblák, árlapok tartalmának elemei. 

A termékek ajánlásának szabályai. 

A menü elemei, összeállításának alapszabályai. 

Étel-, italfelszolgálás módjai, szabályai. 

 

32.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, pincér terem 

 

32.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

32.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x     



 

 

5. vita   x     

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szerepjáték   x     

10. házi feladat     x   

 

32.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása     x   

1.6. Információk önálló rendszerezése     x   

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése     x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre     x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel   x     

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban     x   

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban     x   

3. Komplex információk körében 

3.1. Esetleírás készítése   x     

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x       

3.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x       

3..4. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után x       

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

4.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

4..4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység x       

5.2. Műveletek gyakorlása x       

5.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján x       

6. Szolgáltatási tevékenységek körében 

6.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés x       

6.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

6.3. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x       

6.4. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

 



 

 

32.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

33. Értékesítés gyakorlata tantárgy 353,5+18 óra 

33.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók gyakorlatban megismerik az értékesítés speciális, csak a vendéglátásra 

jellemző elemeit. Megtanulják szakszerűen, biztonságosan, élelmiszerbiztonsági 

szempontból is helyesen használni az eszközöket, berendezéseket. Megismerik a 

nyersanyagokat, a fő étel és ital csoportokat. Elsajátítják a vendéggel való kommunikáció 

hatékony módját, fejlesztik problémamegoldó és konfliktuskezelő kompetenciáikat. 

 

33.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

33.3. Témakörök 

33.3.1. Értékesítés előkészítő műveletei 122 óra 

Elvégzi az értékesítési tevékenységhez kapcsolódó egyéni előkészületeket, 

tájékozódik a napi feladatokról, rendezvényekről. 

Munkaterületet, vendégteret, eszközöket, árukészletet nyitásra előkészít. 

Az értékesítés során az előírásoknak megfelelően tárolja az árukat, ellenőrzi a 

minőség-megőrzési és fogyaszthatósági időket és az áruk minőségét. 

Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását, gondoskodik a pótlásáról, vételez, 

folyamatosan biztosítja az anyag- és eszközutánpótlást. 

Feltölti a hűtővitrineket, pultokat, adagolja, tálalja és díszíti a készítményeket 

helyben fogyasztásra. 

Elvitelhez becsomagolja a vendégnek a termékeket, kiszállításra, házhozszállításra 

előkészíti az árukat. 

Rendet és tisztaságot tart a munkakörnyezetében, ügyel a vagyonbiztonságra. 

Betartja az értékesítéshez kapcsolódó jogszabályi előírásokat (higiénia, HACCP, 

munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi). 

 

33.3.2. Ételek, italok értékesítése I. 111,5+9 óra 

Fogadja a vendéget, betartja az értékesítéshez kapcsolódó etikett és protokoll 

szabályokat. 

Felméri a vendég igényeit, ételeket, italokat és egyéb készítményeket, 

szolgáltatásokat ajánl a vendégnek. 

Ismerteti a választékot, napi ajánlatot, akciókat, specialitásokat a vendég kérése 

szerint és tájékoztatja a vendéget az ételek, italok és egyéb áruk készítéséről, 

tulajdonságairól. 

Figyelemmel kíséri a vendég kívánságait, kezeli a vendégpanaszokat. 

Cukrászdai és kávéházi pult-, gyorséttermi- és büfé kiszolgálást végez. 

Kávét, teát, reggeli italokat, kevert italokat készít. 

Alkoholmentes és alkoholos italokat kimér, csapol, kiszolgál. 

Éttermi, cukrászdai és kávéházi felszolgálást végez, felszolgálja az ételeket és 

italokat különböző felszolgálási módban. 

 

33.3.3. Ételek és italok értékesítése II. 120+9 óra 

Árcímkéket, árlapokat elkészíti és elhelyezi a vitrinben, a pultban és a vendégtérben. 

Menüt, ételsort állít össze. 



 

 

Elvégzi a terítési műveleteket. 

Pénztárgépet, éttermi számítógépes programot kezel, nyugtát, 

készpénzfizetési/átutalási számlát állít ki, fizetteti a vendéget a különböző fizetési 

módokkal. 

Szükség szerint standol, elszámol a napi bevétellel. 

Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás után. 
 

33.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, pincér terem 
 

33.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

33.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció   x     

10. szerepjáték   x     

11. házi feladat     x   
 

33.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása     x   

1.6. Információk önálló rendszerezése     x   

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése     x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre     x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel   x     

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x     

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x     



 

 

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése   x     

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról   x     

4.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x       

4..4. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után   x     

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x       

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

5.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

5.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5.5. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység   x     

6.2. Műveletek gyakorlása x       

6.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján   x     

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés x       

7.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

7.3. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x       

7.4. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

 

33.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

SZH/1 évfolyamot követően 105 óra 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A SZH/1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

A szakmai tartalom részletes kifejtése 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

 

11520-16 

Vendéglátó kereskedelem 

 

 

Értékesítés gyakorlata 

Értékesítés előkészítő műveletei 

Ételek, italok értékesítése I. 

Ételek, italok értékesítése II. 

 

A szakmai követelménymodul azonosító száma, megnevezése 

 

11520-16 Vendéglátó kereskedelem 

Értékesítés gyakorlata tantárgy 

Témakörök 

Értékesítés előkészítő műveletei 



 

 

 

Elvégzi az értékesítési tevékenységhez kapcsolódó egyéni előkészületeket, tájékozódik a napi 

feladatokról, rendezvényekről. 

Munkaterületet, vendégteret, eszközöket, árukészletet nyitásra előkészít. 

Az értékesítés során az előírásoknak megfelelően tárolja az árukat, ellenőrzi a minőség-

megőrzési és fogyaszthatósági időket és az áruk minőségét. 

Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását, gondoskodik a pótlásáról, vételez, folyamatosan 

biztosítja az anyag- és eszközutánpótlást. 

Feltölti a hűtővitrineket, pultokat, adagolja, tálalja és díszíti a készítményeket helyben 

fogyasztásra. 

Elvitelhez becsomagolja a vendégnek a termékeket, kiszállításra, házhozszállításra előkészíti 

az árukat. 

Rendet és tisztaságot tart a munkakörnyezetében, ügyel a vagyonbiztonságra. 

Betartja az értékesítéshez kapcsolódó jogszabályi előírásokat (higiénia, HACCP, 

munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi). 

 

Ételek, italok értékesítése I. 

Fogadja a vendéget, betartja az értékesítéshez kapcsolódó etikett és protokoll szabályokat. 

Felméri a vendég igényeit, ételeket, italokat és egyéb készítményeket, szolgáltatásokat ajánl a 

vendégnek. 

Ismerteti a választékot, napi ajánlatot, akciókat, specialitásokat a vendég kérése szerint és 

tájékoztatja a vendéget az ételek, italok és egyéb áruk készítéséről, tulajdonságairól. 

Figyelemmel kíséri a vendég kívánságait, kezeli a vendégpanaszokat. 

Cukrászdai és kávéházi pult-, gyorséttermi- és büfé kiszolgálást végez. 

Kávét, teát, reggeli italokat, kevert italokat készít. 

Alkoholmentes és alkoholos italokat kimér, csapol, kiszolgál. 

Éttermi, cukrászdai és kávéházi felszolgálást végez, felszolgálja az ételeket és italokat 

különböző felszolgálási módban. 

 

Ételek és italok értékesítése II. 

Árcímkéket, árlapokat elkészíti és elhelyezi a vitrinben, a pultban és a vendégtérben. 

Menüt, ételsort állít össze. 

Elvégzi a terítési műveleteket. 

Pénztárgépet, éttermi számítógépes programot kezel, nyugtát, készpénzfizetési/átutalási 

számlát állít ki, fizetteti a vendéget a különböző fizetési módokkal. 

Szükség szerint standol, elszámol a napi bevétellel. 

Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás után. 

 

  



 

 

6.18. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 

31 853 05  

Intézménytakarító 
rész-szakképesítés Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához  

a 32 853 03 Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés kerettanterve alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 31 853 05 Intézménytakarító rész-szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. 

 

II. A rész-szakképesítés alapadatai 

A rész-szakképesítés azonosító száma: 31 853 05  

A rész-szakképesítés megnevezése: Intézménytakarító 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: - 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése 

Betöltött 15. életév 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Tisztítás-technológiai alapok I. Tisztítás-technológiai szakmunkás 

Technológiai ismeretek Tisztítás-technológiai szakmunkás 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 



 

 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: nincs  

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs 

XII. A részszakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés oktatásához:  

 

SZH/1 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/1 évfolyam 

éves óraszám  

(36 héttel) 

SZH/2 évfolyam 

heti óraszám 

SZH/2 évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 24 864 17 595 

Szakmai elmélet és gyakorlat 

együtt 
7,5 270+105 14,5 507,5 

Összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  (közismereti 

rész) 
3 108 2 70 

8-10% szabad sáv  (szakmai rész) 0,5 18 1,5 52,5 

Mindösszesen (teljes képzés 

ideje) 
35 1260+105 35 1225 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 953 óra (270+105+507,5+18+52,5) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül (és szabadsávval), azonban a program eredeti alábbi táblázata hibás, 

így azt a következőképpen módosította az intézmény 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

Tisztítás-technológia 

eljárások és 

technológiák I. 

Tisztítás-technológiai alapok 3  

105  

4,5+0,5  

Technológiai ismeretek  4,5+0,5  10+1 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 3 4,5+0,5 4,5+0,5 10+1 

Összes heti/ögy óraszám 7,5+0,5 105  14,5 +1,5 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-át lefedi.  

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 

10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat 

/tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, 

elősegítve a gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola, a 

fentiek szerint rendelkezett szakmai programjában. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 



 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen SZH/1. évfolyam SZH/2. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11846-12 Tisztítás-

technológia 

eljárások és 

technológiák I. 

Tisztítás-technológiai 

alapok 
108     157,5+17,5   283 

A szakma meghatározása 

és az ahhoz kapcsolódó 

fogalomrendszer 

36     58   94 

Alkalmazott kémia, 

fizika, mikrobiológia és 

higiénia 

36     58   94 

Szennyeződések, 

felületek és területek 
36     59   95 

Technológiai ismeretek   162+18     350+35 565 

Kézi eljárások és 

technológiák 
  60     140 200 

Gépi eljárások és 

technológiák 
  60     140 200 

Segéd és kiegészítő 

tevékenységek 
  42+18     70+35 165 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 108 162+18   157,5+17,5 350+35 777,5+70,5=848 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 882,5+70,5=953 

Elméleti óraszámok/aránya 108+157,5+17,5= 283     30%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 162+18+105+350+35= 670       70%  

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 
Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. Az estis óraszámok, a 

heti és éves bontások a pedagógiai program releváns kötetének szakmai részében megtalálhatóak.  

A tantárgyi 10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat 

/tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve a 

gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 
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A rész-szakképesítés órahálói 
 

Közismerettel – heti/éves 

Intézménytakarító - 
OKJ 31 853 05 rész-

szakképesítés órahálója 2017. 

szeptember 1-jétől 

Tantárgyak 

NAPPALI   ESTI   

SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   

36 HÉT 35 HÉT 
összesen 

  36 HÉT 35 HÉT 
összesen  

30-70% 1. év 2. év   1. év 2. év  
 Összesen: 24 864 17 595 1459  12 432 8 280 712  

 Közismereti óra összesen, hetente, a 

szabadsávval együtt 
27 

972 
19 665 

1637  
13 

468 
9 315 

783  

Tisztítás-technológia eljárások és 

technológiák I. 

Tisztítás-technológiai alapok 3 108 4,5+0,5 175 283 30 1,5 54 2,5 87,5 141,5 30 

Technológiai ismeretek 4,5+0,5 180 10+1 385 565  2,5 90 5,5 192,5 282,5  

Összes szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 8 288 16 560 848  4 144 8 280 424  

Összes közismeret és szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 35 1260 35 1225 2485  17 612 17 595 1207  

Összefüggő szakmai gyakorlat:  105     105   53   53  

A képzés teljes óraszáma: 2590      1260  

Szakmai gyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat összesen: 670 70     335,5 70 

 

Közismeret nélkül - éves 

Intézménytakarító - OKJ 31 853 05 rész-

szakképesítés órahálója 2017. szeptember 1-jétől NAPPALI ESTI 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH/1. évfolyam SZH/2. évfolyam SZH/1. évfolyam SZH/2. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11846-12 Tisztítás-

technológia 

Tisztítás-technológiai alapok 108     157,5+17,5   283 54     87,5   141,5 

A szakma meghatározása és az ahhoz 

kapcsolódó fogalomrendszer 
36     58   94 16     28   44 



 

 

eljárások és 

technológiák I. 

Alkalmazott kémia, fizika, 

mikrobiológia és higiénia 
36     58   94 16     28   44 

Szennyeződések, felületek és 

területek 
36     59   95 16     21,5   37,5 

Technológiai ismeretek   162+18     350+35 565   90     192,5 282,5 

Kézi eljárások és technológiák   60     140 200   30     70 100 

Gépi eljárások és technológiák   60     140 200   34     70 104 

Segéd és kiegészítő tevékenységek   42+18     70+35 165   26     52,5 78,5 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 108 162+18   157,5+17,5 350+35 
777,5+70,5= 

848 
54 90   87,5 192,5 424 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 
882,5+70,5= 

953 
144 53 280 477 

Elméleti óraszámok/aránya 108+157,5+17,5= 283     30%  54+87,5= 141,5       30%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 162+18+105+350+35= 670       70%  90+53+192,5= 335,5        70%  

 



 

 

A 11846-12 azonosító számú Tisztítás-

technológia I. megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
A 11846-16 azonosító számú, Tisztítás-technológia I. megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

11846-16 

Tisztítás-technológia eljárások és technológiák I. 

Tisztítás-

technológiai 

alapok I. 

Technológiai 

ismeretek 

FELADATOK 

Betartja az általános szakmai illemtant, értelmezi és alkalmazza a helyi házirendet a 

munkaterület munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályainak betartása mellett 
X  

Felméri területet (helyiség/szakasz nagyságrendben), rögzíti a típusrendet, ezen belül felismeri 

a jelenlévő szennyeződéseket és burkolatokat, és az ezekkel kapcsolatos elsődleges és 

járulékos kockázatokat 

X  

Értelmezi a szakmai utasításokat, és az előzőknek megfelelően önállóan kiválasztja a 

szükséges eszköz- és kezelőszer-rendszert, és végrehajtja a napi és/vagy ügyeleti takarítást 

külső területen (járda, ablak, homlokzat), vagy belső területen (szaniterhelyiségben, öltözőben, 

irodában, tanteremben, szállodaszobában, kórteremben, folyosón) az alábbi eljárások és/vagy 

technológiák alkalmazásával:  

- kiüríti-, illetve szelektíven üríti ki a hulladéktárolókat; 

- szedeget kézzel, manipulátorral vagy szöges bottal; felszívja,  

- elfújja a hulladékot géppel;  

- seper kézi eszközzel, vagy mechanikus seprőgéppel;  

- olvasztó és síkosság mentesítő anyagokat alkalmaz, 

- üveget és az azt befoglaló keretet, mosható homlokzatokat tisztít tisztítószerrel 

(porlasztó, lehúzó) vagy DI (ioncserélt) vagy RO (fordított ozmózissal kezelt) vízzel;  

- töröl száraz vagy impregnált eszközzel; töröl nyirkosan kétvödrös rendszerrel, 

tisztítószer alkalmazásával, vagy mikroszálas textíliával tisztítószer alkalmazása 

nélkül, 

- porszívóz kemény-, rugalmas- vagy textilburkolaton; 

- felitatja a folyékony hulladékot abszorbenssel; felszívja a folyékony hulladékot 

géppel, baleseti takarítást végez, kemény-, rugalmas vagy textilburkolatot tisztít 

kisnyomású gőzzel 

- nedvesen mos le vagy fel savas, vagy lúgos kémhatású tisztítószer, vagy elektromosan 

aktivált víz alkalmazásával;  

- főző-, tálaló- és evőeszközöket mosogat, 

- fertőtlenítő letörlést vagy lemosást, mosogatást végez, 

- tisztít kézi polírozással vagy kapar/pengéz, 

- tisztít hideg vizes nagynyomású mosóval tisztítószer alkalmazása nélkül 

x X 

Szolgáltatást támogató tevékenységeket végez:  

- pótolja a szaniter fogyóanyagot,  

- mopokat és tisztítókendőket mos mosógéppel,  

- illatosítja a helyiségeket,  

- szellőztet,  

- be-, vagy visszaállítja a típusrendet,  

- munkára, vagy raktárra előkészíti az eszközöket, gépeket és tartozékokat,  

- elvégzi az előírt felhasználói szintű karbantartásokat,  

- hígítja a tisztítószereket,  

- segíti a Tisztítás-technológiai szakmunkást a szakipari feladatainak elvégzésében.  

X X 

SZAKMAI ISMERETEK 

Alkalmazott kémiai alapismeretek (a víz kémiai tulajdonságai) X X 

Alkalmazott fizikai alapismeretek (halmazállapotok, SI mértékegységek) X X 



 

 

Alkalmazott mikrobiológiai és higiéniai alapismeretek (mikroorganizmusok, fertőzési lánc, 

kézmosás, fertőtlenítő takarítás) 
X X 

Alkalmazott matematikai alapismeretek (négyzet, derékszögű háromszög, kör terület- és 

kerületszámítása, százalékszámítás) 
X X 

Tisztítás-technológia szak szavai és fogalmai X X 

Felületismeret (felismerés, osztályozás, fizikai- és kémiai tulajdonságok) X X 

Szennyeződésismeret (felismerés, osztályozás, fizikai és kémiai tulajdonságok) X X 

Környezeti és fenntarthatósági tisztítás-technológia specifikus és alapismeretetek X X 

Technológiai fegyelem ismerete (hatásmechanizmusok, aranylépések, eljárások), eszköz-, 

anyag- és időszükségletek a modulban meghatározott feladatok vonatkozásában  
X X 

Eszköz-, gép-, és tartozékismeret, és a biztonságos használat ismerete  X 

Tisztító-, ápoló- és felületkezelő szerek ismerete és biztonságos használata X X 

A munkahelyekkel, valamint a munkavégzés tárgyi, személyi feltételeivel kapcsolatos 

munkavédelmi követelmények ismerete, betartása és betartatása 
X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Írott szakmai szöveg értése, beleértve a modul ismeretanyagához kapcsolódó jelképrendszer 

(piktogramok, veszélyjelek, színkódok) felismerését és alkalmazását 
X X 

Eszköz- és géptartozékok felismerése X X 

Az egyes technológiáknak megfelelő mozdulatsorok (keretes S módszer, üvegfelület lehúzása 

egy lépésben) végrehajtása 
X X 

Gépek fogása, mozgatása, szállítása X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság X X 

Stressz tűrő képesség  X 

Monotónia tűrés  X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság X X 

Visszacsatolási készség X X 

Engedékenység X  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Felfogóképesség X X 

Módszeres munkavégzés X X 

A környezet tisztántartás X X 

1. Tisztítás-technológiai alapok 265,5+17,5 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja  

A tisztítás-technológia sajátos technológiai fegyelem és eredményközpontú 

összefüggésrendszerinek megismerésére.  

A tárgy tanításának célja továbbá, feltárni a tisztítás-technológiai tevékenységek és 

munkahelyek működésének sajátosságait, az egyes területek elsődleges, másodlagos és 

járulékos kockázatait. 

Bemutatni a tisztítás-technológiai tevékenység sajátos munka-, baleset-, tűz és 

környezetvédelmi előírásait, a veszélyhelyzetek és környezetszennyezés kiküszöbölésének 

alapismereteit. 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik az általános kémia, fizika, biológia tárgyakhoz és részben ezek 

segítségével a tisztítás-technológiai szakma specifikus ismereteket és összefüggéseket tárja 

fel.  



 

 

Továbbá kapcsolódik a munkavédelmi alapismeretek tantárgyhoz. A tisztítás-technológiai 

tevékenység és munkahelyek sajátos kémiai, fizikai és biológiai veszélyforrásait tárja fel. 

1.3. Témakörök 

1.3.1 A szakma meghatározása és az ahhoz kapcsolódó fogalomrendszer  

 94 óra 

A tisztítás-technológiai szolgáltatás meghatározása és annak megvalósításának 

gyakorlati készsége, illetve az alapvető fogalmak tisztázása. 

A tisztázás és döntés az intézménytakarító szintjén 

A tartalmi és formai megítélés sajátosságai, a minőségmérés fogalma és tisztasági szintek 

meghatározása. 

A szolgáltatás bizalmi és integrált jellegének sajátosságai. A szolgáltatás másodlagos 

kockázatai (iparág specifikus illemtan és házirend). 

A szolgáltatás dokumentálásának lehetséges formái és azok jelentősége a szolgáltatási 

rendszeren belül. 

A területek osztályozása funkció és elsődleges kockázat szerint. 

A felületek osztályozása. 

Az elsődleges kockázatok fogalma és jelentősége a szolgáltatás minősége szempontjából 

A szennyeződések elsődleges osztályozása 

A szakszerűség fogalma, a technológiai fegyelem rendszere és a járulékos kockázatok 

Kezelőszerek, kézi eszközök, gépek és tartozékok rendszere, piktogramok és 

sajátosságok 

A tervezett idő fogalma. Nemzetközi-, nemzeti és szervezeti szintű időnormák 

 

 

1.3.2 Alkalmazott kémia, fizika, mikrobiológia és higiénia 94 óra 

 

A tisztítás technológiai szolgáltatás hatásmechanizmusai, alapvető eljárásai és 

technológiai fegyelemi rendszere. 

Alkalmazott fizika és tisztítás mechanikus illetve hőhatás hatás kérdésköre és azok 

környezetvédelmi kapcsolódási pontjai. 

Alkalmazott kémia és a tisztítás, fertőtlenítés vegyi illetve biokémiai hatás kérdésköre és 

azok környezetvédelmi kapcsolódási pontjai. 

A vegyi, mechanikus és hőhatás sajátos munkavédelmi kérdései. A balesetek 

elhárításának eljárásai. A bekövetkezett balesetekkel kapcsolatos elsősegély-nyújtási 

eljárások elmélete és gyakorlati kivitelezésének alapismeretei. 

A higiéniai alapjai és jelentőség 

A tisztítás-technológia művelet, eljárás és technológia felosztása és a szabványosnak 

tekintett eljárások (Aranylépések és a technológiai fegyelem igen, nem, lehet mátrixa) 

illetve az alkalmazható kezelőszerek, kézi eszközök, gépek és tartozékok 

összefüggésrendszere 

 

1.3.3. Felületek, szennyeződések és területek 95 óra 

A rugalmas, kemény és textil felületek meghatározása és sajátosságaik tisztítás-

technológiai szempontból. 

A nem tapadó és tapadó szennyeződések sajátosságai önmagukban és a felületekkel való 

összefügésekben 

A területek felmérése és ezek összefüggése a tervezett idővel 



 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem (felület és szennyeződés minták) 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete Alkalmazandó eszköz 

egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   X 

Technológiai fegyelem igen, nem, lehet mátrix 

Kézi eszközök, gépek és tartozékok 

Munka- baleset és tűzvédelmi eszközök 

1.2. elbeszélés X    

1.3. kiselőadás   X  

1.4. megbeszélés  X  Piktogramok 

1.5. vita  X   

1.6. szemléltetés   X 

Technológiai fegyelem igen, nem, lehet mátrix 

Szennyeződések 

Felületek 

Kézi eszközök, gépek és tartozékok 

Szakmai filmek 

Munka- baleset és tűzvédelmi eszközök 

1.8. kooperatív tanulás  X   

1.9. szimuláció   X Technológiai fegyelem igen, nem, lehet mátrix 

1.10. szerepjáték   X  

1.11. házi feladat   X  

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési 

kerete (differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so
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o

rt
- 
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o

n
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s 

O
sz

tá
ly

- 

k
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e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X  X Munkaterv 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  X  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   X  

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  X  

1.6. Információk önálló rendszerezése   X  

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  X  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Leírás készítése     

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
  X  

2.3. Tesztfeladat megoldása X    

2.4 Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   X  

2.5. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  X 

Technológiai fegyelem igen, 

nem, lehet mátrix 



 

 

Munka- baleset és 

tűzvédelmi eszközök 

3. Képi információk körében     

3.1. Információs ábra, rajz értelmezése   X  

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése X    

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
X    

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
X    

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló X    

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
 X   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 X  

Technológiai fegyelem igen, 

nem, lehet mátrix Munka- 

baleset és tűzvédelmi 

eszközök 

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat  X   

5.5. Csoportos versenyjáték  X  
Kézi eszközök, gépek és 

tartozékok 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

2. Technológiai ismeretek 512+53 óra 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tárgy tanításának célja, hogy a tanuló technológiai fegyelem szempontjából helyesen 

ismerje az Intézménytakarító szakmai szintjén alkalmazott eljárásokat és technológiákat és 

készségszinten tudja azokat végrehajtani. Ismerje az összes ezen a szinten alkalmazható 

kezelőszer, kézi eszköz, gép és tartozék működési elvét, előkészítési, felhasználási és tárolási 

követelményeit. Elsajátítja a veszély esetén elvárható és szakszerű viselkedést, cselekvést. 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra, és a Munkavédelmi szakma-specifikus ismeretek munkaterületeken elméleti 

tantárgy tartalmára épül. 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Kézi eljárások és technológiák 200 óra 

Az írott/piktogramos szakmai utasítások értelmezése, gyakorlati készség elvei és folyamata 

szerinti végrehajtás 

Kiüríti-, illetve szelektíven üríti ki a hulladéktárolókat; 

Szedeget kézzel, manipulátorral vagy szöges bottal;   

Seper kézi eszközzel, 

Olvasztó és síkosság mentesítő anyagokat alkalmaz, 



 

 

Üveget és az azt befoglaló keretet, mosható homlokzatokat tisztít tisztítószerrel (porlasztó, 

lehúzó);  

Töröl száraz vagy impregnált eszközzel;  

Töröl nyirkosan kétvödrös rendszerrel, tisztítószer alkalmazásával, vagy mikroszálas 

textíliával tisztítószer alkalmazása nélkül, 

Felitatja a folyékony hulladékot abszorbenssel, baleseti takarítást végez,  

Nedvesen mos le vagy fel savas, vagy lúgos kémhatású tisztítószer, vagy elektromosan 

aktivált víz alkalmazásával;  

Főző-, tálaló- és evőeszközöket mosogat, 

Fertőtlenítő letörlést vagy lemosást, mosogatást végez, 

Tisztít kézi polírozással vagy kapar/pengéz, 

Az tevékenység biztonságtechnikai feltételrendszere, a veszélyhelyzetek kiküszöbölésének 

alapismeretei és az egyéni védőeszközök használata  

2.3.2. A gépi eljárások és technológiák 200 óra 

Az írott/piktogramos szakmai utasítások értelmezése, gyakorlati készség elvei és folyamata 

szerinti végrehajtás 

Elfújja a hulladékot géppel;  

Seper mechanikus seprőgéppel;  

Üveget és az azt befoglaló keretet, mosható homlokzatokat tisztít DI (ioncserélt) vagy RO 

(fordított ozmózissal kezelt) vízzel;  

Porszívóz kemény-, rugalmas- vagy textilburkolaton; 

Felszívja a folyékony hulladékot géppel, baleseti takarítást végez,  

Kemény-, rugalmas vagy textilburkolatot tisztít kisnyomású gőzzel 

Tisztít hideg vizes nagynyomású mosóval tisztítószer alkalmazása nélkül 

Az tevékenység biztonságtechnikai feltételrendszere, a veszélyhelyzetek kiküszöbölésének 

alapismeretei és az egyéni védőeszközök használata  

2.3.3. Segéd és kiegészítő tevékenységek 165 óra 

Pótolja a szaniter fogyóanyagot, különböző szaniter fogyóanyag adagoló berendezések 

működése/zárszerkezete/feltöltési technikája.  

Mopokat és tisztítókendőket mos mosógéppel, különböző mosógépek használata, automata 

programok, a mosás technológiai fegyelme. Különböző textíliák tisztítás-technológiai 

követelményei. 

Illatosítja a helyiségeket, az illatosítás sajátosságai, adagoló berendezések és egyéb 

rendszerek ismerete 

Szellőztet,  

Be-, vagy visszaállítja a típusrendet,  

Általános gépismeret (nem csak az intézménytakarító szintjén), előkészíti az eszközöket, 

gépeket és tartozékokat munkára vagy raktárra, elvégzi az előírt felhasználói szintű 

karbantartásokat,  

Hígítja a tisztítószereket,  

Segíti a Tisztítás-technológiai szakmunkást a szakipari feladatainak elvégzésében. 

2.4. A képzés javasolt helyszíne  

A képzés fontos eleme a szemléltetés és a gyakorlati tapasztalat megszerzése, amelynek 

célszerű helyszíne – műszennyeződésekkel szennyezhető – több féle kemény, rugalmas és 



 

 

textilfelülettel ellátott, funkció és elsődleges kockázat szerint variálható, a szakmai és 

vizsgakövetelményben meghatározott eszközökkel, gépekkel és tartozékokkal felszerelt 

tisztítás-technológiai tanműhely vagy olyan takarítandó terület, ami az előbbi 

követelményeket kielégíti és ahol járulékos kockázatok nélkül gyakorolhatók az eljárások és 

technológiák. 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 

Alkalmazott 

oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat X X X Technológiai fegyelem igen, nem, lehet mátrix 

1.2. megbeszélés   X Piktogramok 

1.3. szemléltetés X X X 

Technológiai fegyelem igen, nem, lehet mátrix 

Kézi eszközök, gépek és tartozékok 

Munka- és tűzvédelmi eszközök 

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 X   

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel X    

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.5. Információk önálló rendszerezése X    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  X  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése X    

2.2. Leírás készítése  X   

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban X    

2.4. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
X    

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése  X   

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról X X   

3..3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  X  

3.4. Utólagos szóbeli beszámoló  X   

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 X   

4.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
 X   



 

 

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat  X   

4.4. Csoportos versenyjáték  X   

5. Gyakorlati munkavégzés körében     

5.1. Műveletek gyakorlása X X  

Kézi eszközök, gépek és 

tartozékok 

Munka- és tűzvédelmi eszközök 

5.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
X X X Munka- és tűzvédelmi eszközök 

6. Üzemeltetési tevékenységek körében     

6.1. Feladattal vezetett szerkezetelemzés  X  

Kézi eszközök, gépek és 

tartozékok 

Munka- és tűzvédelmi eszközök 

6.2. 
Üzemelési hibák szimulálása és 

megfigyelése 
X    

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 
 

SZH/1 évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a 

tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A SZH/1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

A szakmai tartalom részletes kifejtése 

1) Napi fertőtlenítő takarítás A kategóriás elsődleges kockázatú specifikusan szennyezett 

terület, munkahely (labor, műtő, stb.) zónájában. A szolgáltatás megvalósítása a 

gyakorlati készség elvei és folyamata szerint. 

2) Napi takarítás B kategóriás elsődleges kockázatú specifikusan szennyezett terület, 

munkahely (iroda, könyvtár, stb.) zónájában. A szolgáltatás megvalósítása a gyakorlati 

készség elvei és folyamata szerint. 

3) Napi takarítás C kategóriás elsődleges kockázatú specifikusan szennyezett terület, 

munkahely (karbantartó műhely, üzemi termelőberendezés, csomagoló, stb.) zónájában. 

A szolgáltatás megvalósítása a gyakorlati készség elvei és folyamata szerint. 

4) Napi fertőtlenítő takarítás A kategóriás elsődleges kockázatú specifikusan szennyezett 

terület, közlekedő (folyosó, lépcsőház, lift, stb.) zónájában. A szolgáltatás megvalósítása 

a gyakorlati készség elvei és folyamata szerint. 

5) Napi takarítás B kategóriás elsődleges kockázatú specifikusan szennyezett terület, 

közlekedő (folyosó, lépcsőház, lift, stb.) zónájában. A szolgáltatás megvalósítása a 

gyakorlati készség elvei és folyamata szerint. 

6) Napi takarítás C kategóriás elsődleges kockázatú specifikusan szennyezett terület, 

közlekedő (folyosó, lépcsőház, lift, stb.) zónájában. A szolgáltatás megvalósítása a 

gyakorlati készség elvei és folyamata szerint. 

7) Napi fertőtlenítő takarítás A kategóriás elsődleges kockázatú specifikusan szennyezett 

terület, szaniter (mosdó, wc, tusoló, öltöző, stb.) zónájában. A szolgáltatás megvalósítása 

a gyakorlati készség elvei és folyamata szerint. 

8) Napi takarítás A kategóriás elsődleges kockázatú specifikusan szennyezett terület, 

szaniter (mosdó, wc, tusoló, öltöző, stb.) zónájában. A szolgáltatás megvalósítása a 

gyakorlati készség elvei és folyamata szerint. 

9) Napi fertőtlenítő takarítás A kategóriás elsődleges kockázatú specifikusan szennyezett 

terület, szállás, vendéglátó és szórakozóhely (korterem, teakonyha, ipari konyha, 

tömegközlekedési eszköz, stb.) zónájában. A szolgáltatás megvalósítása a gyakorlati 

készség elvei és folyamata szerint. 

10) Napi takarítás B kategóriás elsődleges kockázatú specifikusan szennyezett terület, 

szállás, vendéglátó és szórakozóhely (szállodaszoba, teakonyha, repülő, gépjármű, stb.) 

zónájában. A szolgáltatás megvalósítása a gyakorlati készség elvei és folyamata szerint. 

11) Napi takarítás különböző felületű (üveg, szilárd padló, föld, növénynél borított, víz) külső 

területen, különböző meteorológiai körülmények közepette és adott körülményekre 

(hideg, meleg) specifikus szennyezősekkel (eső, hó). 

 

  



 

 

6.19. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 

21 622 01 

Kerti munkás 

részszakképesítés Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához  

a 34 622 02 Kertész szakképesítés kerettanterve alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 21 622 01 Kerti munkás részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

A részszakképesítés azonosító száma: 21 622 01 

A részszakképesítés megnevezése: Kerti munkás  

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIV. Kertészet és parképítés 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése 

Betöltött 15. életév 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 
 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 



 

 

az alábbiak:  

Kertészeti kéziszerszámok 

Erőgép 

Szállítóeszközök 

Mérlegek, egyéb mérőeszközök 

Területmérés eszközei 

Meteorológiai eszközök 

Termesztőberendezés 

Növényszaporítás eszközei 

Ültetés eszközei 

Talajművelés eszközei 

Tápanyagutánpótlás eszközei 

Öntözés eszközei 

Betakarítás eszközei 

Tárolók 

Elsősegélynyújtó felszerelések 

Egyéni védőfelszerelés 

Munkabiztonsági berendezések 

Környezetvédelmi berendezések 

Személyes felszerelés: metszőolló, tűzdelőfa, ültetőkanál 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

XIII. A rész-szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai rövidebb képzési idejű részszakképesítés oktatásához:  

 
SZH/1 évfolyam 

heti óraszám 

SZH/1 évfolyam 

éves óraszám (36 

héttel) 

SZH/2 évfolyam 

heti óraszám 

SZH/2 évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 24 864 17 595 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
7,5 270+105 14,5 507,5 

Összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  

(közismereti rész) 
3 108 2 70 

8-10% szabad sáv  

(szakmai rész) 
0,5 18 1,5 52,5 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+105 35 1225 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 953 óra (270+105+507,5+18+52,5) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül (és szabadsávval) 

 Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati  elméleti gyakorlati  

10961-16  Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytani 

ismeretek 
 1   

105  

1    

Termesztési 

ismeretek gyakorlat 
 1  4 



 

 

Műszaki 

alapismeretek 
1  1  

Műszaki 

alapismeretek 

gyakorlat 

  1   3  

10962-16  Kertészeti 

munkavállalói ismeretek 

Munkavállalói 

ismeretek 
0,5     1   

11024-16 Kerti munkák 

Kerti munkák 1+0,5  1  

Kerti munkák 

gyakorlat 
 2  3,5+1,5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 3,5+0,5 4 4 10,5+1,5 

Összes heti/ögy óraszám 7,5+0,5 105 14,5+1,5 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-át lefedi.  

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 

10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat 

/tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, 

elősegítve a gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola, a 

fentiek szerint rendelkezett szakmai programjában. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
Kerti munkás - OKJ 21 622 01 rész-szakképesítés 

éves órahálója 2017. szeptember 1-jétől NAPPALI 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen SZH./1. évfolyam SZH./2. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytani ismeretek 36   

105 

35   71 

A növény felépítése 12   11   23 

A növények életjelenségei 12   12   24 

Növény- és környezettan 12   12   24 

Termesztési ismeretek gyakorlat   36   140 176 

Termesztés tárgyi feltételei   12   46 58 

Trágyázás, öntözés   12   47 59 

Növényvédelem   12   47 59 

Műszaki alapismeretek 36   35   71 

Anyagismeret 12   12   24 

Gépelemek, erőgépek, belső égésű 

motorok 
12   12   24 

A termesztés gépei 12   11   23 

Műszaki alapismeretek gyakorlat   36   105 141 

Kéziszerszámok használata   12   35 47 

Gépelemek, erőgépek, belső égésű 

motorok működése 
  12   35 47 

A termesztés gépeinek működése   12   35 47 



 

 

10962-16 Kertészeti 

munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói ismeretek  18   35   53 

Munkavédelmi szabályok 6   11   17 

Tűz- és robbanásvédelem 6   12   18 

Környezetvédelem 6   12   18 

11024-16 Kerti 

munkák 

Kerti munkák 36+18   35   89 

Gyümölcsös növények telepítése 12+6   12   30 

Zöldségnövények telepítése 12+6   12   30 

Szőlő telepítése 12+6   11   30 

Kerti munkák gyakorlat   72   122,5+52,5 194.5 

Gyümölcsös növények telepítésének 

gyakorlata 
  24   41+20 85 

Zöldségnövények telepítésének 

gyakorlata 
  24   41,5+12,5 78 

Szőlő telepítésének gyakorlata   24   40+20 84 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 126+18 144   140 367,5+52,5 
777,5+70,5= 

848 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 
882,5+70,5= 

953 

Elméleti óraszámok/aránya 126+18+140=  284     30,1%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 144+367,5+52,5+105= 669         69,9% 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. Az estis 

óraszámok, a heti és éves bontások a pedagógiai program releváns kötetének szakmai 

részében megtalálhatóak.  

A tantárgyi 10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a 

pedagógusokat /tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához 

igazítani azt, elősegítve a gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 

  



 

 

A rész-szakképesítés órahálói 

Közismerettel – heti/éves 

Kerti munkás - OKJ 21 

622 01 rész-szakképesítés 

órahálója 2017. szeptember 1-

jétől 
Tantárgyak 

NAPPALI   ESTI   

SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   

36 HÉT 35 HÉT 
összesen  

36 HÉT 35 HÉT 
összesen  

30-70% 1. év 2. év  1. év 2. év  
 Összesen: 24 864 17 595 1459  12 432 8 280 712  

 Közismereti óra összesen, 

hetente, a szabadsávval együtt 
27 

972 
19 665 

1637  
13 

468 
9 315 

783  
10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 
Növénytani ismeretek 1 

36 
1 35 71  0,5 18 0,5 17,5 35,5  

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 
Műszaki alapismeretek 1 

36 
1 35 71  0,5 18 0,5 17,5 35,5  

10962-16  Kertészeti 

munkavállalói ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 0,5 

18 
1 35 53  0,5 18 0,5 17,5 35,5  

11024-16 Kerti munkák Kerti munkák 1+0,5 54 1 35 89  0,5 18 0,5 17,5 35,5  

Szakmai elmélet összesen: 4 144 4 140 284 30 2 72 2 70 142 30 
10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 
Termesztési ismeretek gyakorlat 1 

36 
4 140 176  0,5 18 2 70 88  

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 
Műszaki alapismeretek gyakorlat 1 

36 
3 105 141  0,5 18 1,5 52,5 70,5  

11024-16 Kerti munkák Kerti munkák gyakorlat 2 72 3,5+1,5 175 247  1 36 2,5 87,5 123,5  

Szakmai gyakorlat összesen: 4 144 12 420 564  2 72 6 210 282  

Összes szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 8 288 16 560 848  4 144 8 280 424  
Összes közismeret és szakmai elmélet és gyakorlat - 

összefüggő nélkül: 35 1260 35 
1225 

2485  17 612 17 
595 

1207  

Összefüggő szakmai gyakorlat:  105     105   53   53  

          

A képzés teljes 

óraszáma: 2590      1260  

Szakmai gyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat összesen: 669 70     335 70 



 

 

 

Közismeret nélkül - éves 

Kerti munkás - OKJ 21 622 01 rész-

szakképesítés éves órahálója 2017. szeptember 

1-jétől NAPPALI ESTI 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH./1. évfolyam SZH./2. évfolyam SZH./1. évfolyam SZH./2. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 
Növénytani ismeretek 36   

105 

35   71 18   

53 

17,5   35,5 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 
A növény felépítése 12   11   23 6   5,5   11,5 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

A növények 

életjelenségei 
12   12   24 6   6   12 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Növény- és 

környezettan 
12   12   24 6   6   12 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 
Termesztési ismeretek 

gyakorlat 
  36   140 176   18   70 88 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Termesztés tárgyi 

feltételei 
  12   46 58   6   22 28 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 
Trágyázás, öntözés   12   47 59   6   24 30 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 
Növényvédelem   12   47 59   6   24 30 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 
Műszaki 

alapismeretek 
36   35   71 18   17,5   35,5 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 
Anyagismeret 12   12   24 6   6   12 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Gépelemek, erőgépek, 

belső égésű motorok 
12   12   24 6   6   12 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 
A termesztés gépei 12   11   23 6   5,5   11,5 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Műszaki 

alapismeretek 

gyakorlat 

  36   105 141   18   52,5 70,5 



 

 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Kéziszerszámok 

használata 
  12   35 47   6   17,5 23,5 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Gépelemek, erőgépek, 

belső égésű motorok 

működése 

  12   35 47   6   17,5 23,5 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

A termesztés gépeinek 

működése 
  12   35 47   6   17,5 23,5 

10962-16 Kertészeti 

munkavállalói ismeretek 
Munkavállalói 

ismeretek  
18   35   53 18   17,5   35,5 

10962-16 Kertészeti 

munkavállalói ismeretek 

Munkavédelmi 

szabályok 
6   11   17 6   5,5   11,5 

10962-16 Kertészeti 

munkavállalói ismeretek 

Tűz- és 

robbanásvédelem 
6   12   18 6   6   12 

10962-16 Kertészeti 

munkavállalói ismeretek 
Környezetvédelem 6   12   18 6   6   12 

11024-16 Kerti munkák Kerti munkák 36+18   35   89 18   17,5   35,5 

11024-16 Kerti munkák 
Gyümölcsös növények 

telepítése 
12+6   12   30 6   6   12 

11024-16 Kerti munkák 
Zöldségnövények 

telepítése 
12+6   12   30 6   6   12 

11024-16 Kerti munkák Szőlő telepítése 12+6   11   30 6   5,5   11,5 

11024-16 Kerti munkák 
Kerti munkák 

gyakorlat 
  72   122,5+52,5 194.5   36   87,5 123,5 

11024-16 Kerti munkák 

Gyümölcsös növények 

telepítésének 

gyakorlata 

  24   41+20 85   12   30 42 

11024-16 Kerti munkák 

Zöldségnövények 

telepítésének 

gyakorlata 

  24   41,5+12,5 78   12   27,5 39,5 

11024-16 Kerti munkák 
Szőlő telepítésének 

gyakorlata 
  24   40+20 84   12   30 42 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 126+18 144   140 367,5+52,5 777,5+70,5=848 72 72   70 210 424 

Összes éves/ögy óraszám: 270+18 105 507,5+52,5 882,5+70,5=953 144 53 280 477 

Elméleti óraszámok/aránya 126+18+140=  284     30,1%  72+70=142      30,1%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 144+367,5+52,5+105= 669         69,9% 72+53+210= 335         69,9% 

 



 

 

 



 

 

A 10961-16 azonosító számú Kertészeti 

alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

A 10961-16 azonosító számú, Kertészeti alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10961-16 

Kertészeti alapismeretek 

Növénytani 

ismeretek 

Termesztési 

ismeretek 

gyakorlat 

Műszaki 

alapismeretek 

Műszaki alapismeretek 

gyakorlat 
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FELADATOK 

Előkészíti a munkaterületet        X X X X X 

Kiválasztja, előkészíti a munkájához szükséges 

eszközöket, gépeket, anyagokat 
      X X X X X X 

Talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát 

végez 
  X X X X       

Tápanyag-utánpótlást végez   X X X X       

Öntözést végez     X X       

A fényviszonyokat szabályozza X X    X       

A hőmérsékleti viszonyokat szabályozza X X X X X X       

Növényvédelmi feladatot lát el      X       

A növényekkel mint élő anyaggal dolgozik X X X  X X       

Üzemelteti, használja a munka- és erőgépeket, 

eszközöket, kéziszerszámokat, termesztő 

berendezéseket 

       X X X X X 

Épületeket, berendezéseket, műtárgyakat, gépeket, 

szerszámokat karbantart 
      X X X X X X 

SZAKMAI ISMERETEK 

A növényi szervek külső alaktana (morfológia)   X          

A növényi szervek felépítése, működése (anatómia) X X           

A növények életjelenségei (fiziológia)   X  X X       

A növénycsoportok jellemzői X X X          

Növények felhasználási lehetőségei   X          

A növény és a környezet kapcsolata (ökológia)   X          

A Föld meteorológiai jellemzői    X X        

Magyarország éghajlati viszonyai   X          

Meteorológiai műszerek   X          

A talaj alkotórészei, jellemzői   X X X        

Talajtípusok jellemzői   X X         

Öntözés módjai     X        

Öntözés eszközei, gépei     X X   X X   

A talajművelés eljárásai        X X X X X 



 

 

A talajművelés eszközei, gépei        X X X X X 

A tápanyag-utánpótlás lehetőségei    X X        

Trágyafélék jellemzői (szerves- és műtrágyák)     X        

A tápanyag-utánpótlás eszközei, gépei     X        

Védekezési eljárások a növényvédelemben      X       

A fontosabb kórokozók, kártevők, gyomok 

felismerése 
     X       

A növényvédelem eszközei, gépei      X      X 

Termesztő berendezések            X 

A kertészetben előforduló erő- és munkagépek         X X X X 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése X X  X X   X X X   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése       X    X X 

Szakmai nyelvű beszédkészség   X X X X  X X X  X 

Elemi számolási készség X X  X       X  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség    X X X X X X X X X 

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)      X X X X X X X 

Testi erő     X X  X X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság        X X X X X 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása X X X X X        

Körültekintés, elővigyázatosság         X X X X 

Gyakorlatias feladatértelmezés    X X X X      

 

1. Növénytani ismeretek tantárgy  71 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A végzett szakemberek a mindennapi munkájuk során állandó kapcsolatba kerülnek az élő 

növénnyel, illetve annak valamilyen részével, ezért alapvető fontosságú, hogy tisztában 

legyenek a növények külső és belső tulajdonságaival, életfolyamataik működésével, a 

legfontosabb növénycsoportokkal és a növények és a környezete kapcsolatával. 

 

1.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia, földrajz 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. A növény felépítése 23 óra 

Növények belső felépítése 

A növények sejtjei 

A növényi sejt általános jellemzői 

A növényi sejt alkotórészei (citoplazma, sejthártya, sejtmag, színtestek, sejtfüggelékek, 

sejtfal, sejtnedv, zárványok) 

A növények szövetei 

Osztódó szövet 

Állandósult szövet 

A növények szervei 

Gyökér – felépítés, működés, típusok, fejlődés 

Szár – felépítés, működés, típusok 



 

 

Levél – elhelyezkedés, felépítés, működés, típusok 

Virág - felépítés, működés, típusok 

Mag és termés - felépítés, működés, típusok 

A növények sejtjei 

A növényi sejt általános jellemzői 

Növényi sejt 

A növényi sejt alakja, mérete, típusai 

Aktív sejtalkotók (protoplazma, citoplazma, sejthártya, színtestek, sejtfüggelékek) 

Passzív sejtalkotók (plazmatermékek, sejtfal, sejtnedv, zárványok) 

A növényi sejt alkotó részei 

Citoplazma (alakja, felépítése, működése) 

Sejthártya (elhelyezkedése, felépítése, működése) 

Ozmózis 

Turgor 

Sejtmag (előfordulása, felépítése, működése) 

Színtestek (kloroplasztiszok, leukoplasztiszok) 

Sejtfüggelékek (csilló, ostor 

Sejtfal (pektin, cellulóz, lignin, kősejt 

Sejtnedv (cukrok, szerves savak, antociánok, alkaloidák, cseranyagok, vitaminok) 

Vitaminok (A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, K-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, 

B12-vitamin, C-vitamin 

Zárványok 

Tartalék vagy raktározott anyagok (keményítő, zsír, olaj, nem állandó sejtalkotórészek.) 

Végtermékek (kristályok, illóolajok, gyanták) 

Növényi szövetek fajtái (osztódó szövet, bőrszövet, elsődleges bőrszövet rhizodermisz, 

másodlagos bőrszövet, szállítószövet, alapszövet, asszimiláló raktározó alapszövet, 

víztartó alapszövet, szellőztető szilárdító alapszövet, kiválasztó- és váladéktartó 

alapszövet) 

Növényi szövetek előfordulása 

Növényi szövetek felépítése 

Növényi szövetek működése 

Növények külső felépítése 

Hajtástengely (szártagok, szárcsomók, szállítónyalábok) 

Levelek (levéllemez, levélnyél) 

Virágok (nőivarú, hímivarú) 

Magok és termések (csíra, magfehérje) 

Gyökerek (hagyma, gumó, rizóma) 

Nyitva termő virágok felépítése 

Zárva termő virágok felépítése 

Kétszikűek felépítése 

Egyszikűek felépítése 

Fásszárú növények felépítése 

Lágyszárú növények felépítése 

 

1.3.2.  A növények életjelenségei 24 óra 

Növényi működések (felszívás, párologtatás, légzés, fotószintetizálás, anyagszállítás) 

Gyökér funkciói: rögzít, felszívás, szállítás 

Gyökér funkcióinak a folyamatai  

Legfontosabb anyagok: víz, ásványok, nitrogén fehérjék, nitrition, nitrátion, foszfor, 

kálium 



 

 

Növények gázcseréje: (anyagszállításig) 

A levél funkciói:  

Tápanyag készítés  

Fotoszintézis (zöld színtest) 

Párologtatás 

Légzés  

A szár működése: 

Háncselem feladata  

Farész elemei: 

-vízszállító sejtek 

-vízszállító csövek 

Háncsrész elemei: 

-rostacsövek 

- kísérősejtek 

Vízszállítás mechanizmusa (tapadási erő: adhézió, kohézió) 

Növények önszabályozása: 

-Vezérlés 

-Szabályozás  

Auxin: 

-Etilén 

-Citokinin 

Növényi szövetek fajtái (osztódó szövet, bőrszövet, elsődleges bőrszövet, rhizodermisz, 

másodlagos bőrszövet, szállítószövet, alapszövet asszimiláló raktározó alapszövet, 

alapszövet, víztartó alapszövet szellőztető szilárdító alapszövet, alapszövet kiválasztó- 

és váladéktartó alapszövet) 

Növényi szövetek előfordulása 

Növényi szövetek felépítése 

Növényi szövetek működése 

Növények külső felépítése 

Növények szaporodása: 

Ivartalan növények szaporodása 

Ivaros növények szaporodása  

A növények sejtjei 

A növényi sejt általános jellemzői 

Növényi sejt 

A növényi sejt alakja, mérete, típusai 

Aktív sejtalkotók (protoplazma, citoplazma, sejthártya, színtestek, sejtfüggelékek) 

Passzív sejtalkotók (plazmatermékek, sejtfal, sejtnedv, zárványok) 

A növényi sejt alkotó részei 

Színanyagok  

A fotoszintézis általános folyamata  

A növények oxigéntermelő fotoszintézise  

A II. fotokémiai rendszer (PSII) 

Citokróm b6/f komplex 

Az I. fotokémiai rendszer 

ATP-szintézis a fotoszintézis fényszakaszában  

Katalízis  

A működés bizonyítékai 

Szabályozás 

A növényi fotoszintézis sötét-szakaszának típusai 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Sz.C3.ADnanyagok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_fotoszint.C3.A9zis_.C3.A1ltal.C3.A1nos_folyamata
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_n.C3.B6v.C3.A9nyek_oxig.C3.A9ntermel.C5.91_fotoszint.C3.A9zise
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_II._fotok.C3.A9miai_rendszer_.28PSII.29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Citokr.C3.B3m_b6.2Ff_komplex
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Az_I._fotok.C3.A9miai_rendszer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#ATP-szint.C3.A9zis_a_fotoszint.C3.A9zis_f.C3.A9nyszakasz.C3.A1ban
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Katal.C3.ADzis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_m.C5.B1k.C3.B6d.C3.A9s_bizony.C3.ADt.C3.A9kai
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Szab.C3.A1lyoz.C3.A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_n.C3.B6v.C3.A9nyi_fotoszint.C3.A9zis_s.C3.B6t.C3.A9t-szakasz.C3.A1nak_t.C3.ADpusai


 

 

Oxigént nem termelő bakteriális fotoszintézis  

Fotoszintézis jelentősége 

Vegetatív növények szaporodása (tőosztás, hagyma, sarj, gumó, szár, vessző, levél) 

Nyitvatermő virágok életjelenségei  

Zárvatermő virágok életjelenségei 

Egyszikű növények életjelenségei 

Kétszikű növények életjelenségei 

Ivarszerv virág  

Pollen, virágpor 

Növények egyedfejlődése: 

Kétszakaszos egyedfejlődés 

 

1.3.4.  Növény- és környezettan 24 óra 

A rendszerezés alapjai: mesterséges és természetes rendszer, rendszertani kategóriák, 

faj, fajta fogalma, kettős nevezéktan 

A kertészetben jelentős törzsek, osztályok, családok ismerete: mohák, harasztok, 

nyitvatermők, zárvatermők 

Fontosabb két- és egyszikű növénycsaládok 

A növény és környezete: élő környezeti tényezők (más növények, állatok, ember); 

élettelen környezeti tényezők (levegő, hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, talaj) 

Környezetvédelem 

Növényeket érintő környezetszennyezések 

A peszticidek  

Az élelmiszerekben és takarmányokban található növényvédő szerek megengedett 

határértéke  

Műtrágyák  

Mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés  

Biocidok  

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi 

Egyezmény  

A higany kivitele és tárolása  

Higanyra vonatkozó közösségi stratégia  

Az élelmiszerek előállítása során felhasznált extrakciós oldószerek  

Dioxinokra, furánokra és PCB-kre vonatkozó közösségi stratégia  

Állatokban és állati termékekben lévő hormonhatású és egyéb anyagok ellenőrzése  

A haszonállatok hormonnal (és egyéb anyagokkal) történő kezelésének tilalma  

Állatgyógyászati készítmények maradékanyagai az állati eredetű élelmiszerekben  

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra 

vonatkozó helyes gyártási gyakorlat  

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak  

Műanyagok és műanyagból készült tárgyak  

Újrafeldolgozott műanyagok és műanyag tárgyak  

Regenerált cellulózfilmből készült anyagok és tárgyak  

Aktív és intelligens anyagok és tárgyak  

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok összetevői kioldódásának vizsgálata  

Vinil-klorid-monomert tartalmazó anyagok és tárgyak  

N-nitrozaminok cumikból történő kibocsátása  

Epoxiszármazékok élelmiszer-csomagolásokban való felhasználásának korlátozása  

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő kerámiatárgyak 

Környezeti hatások értékelése (Hatásregiszter példa) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#Oxig.C3.A9nt_nem_termel.C5.91_bakteri.C3.A1lis_fotoszint.C3.A9zis
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fotoszint%C3%A9zis#A_fotoszint.C3.A9zis_jelent.C5.91s.C3.A9ge
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/ev0023_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21289_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21289_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21278_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l28013_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0030_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21279_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21279_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l28184_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l28155_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0022_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21280_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12033b_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12032b_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/mi0026_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12076_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l12076_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21082a_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0028_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0014_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0013_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/sa0012_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21084_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21083_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21088_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21076_hu.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental_factors/l21300_hu.htm
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_kornyezetgazdalkodas1/ch05s02.html


 

 

A vállalati környezeti politika 

Szennyezőanyag-kibocsátás 

Zaj- és rezgéskibocsátás, sugárzás 

Élőhelyek megszűntetése, felszabdalása 

Természeti erőforrások készletének változása 

Környezeti elemek létének megszűntetése 

Művi elemek létesítése 

Mozgó környezeti elemek áramlásának, terjedésének, mozgási lehetőségeinek 

megváltoztatása 

Területhasználat változás 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.5.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.2. megbeszélés  x   

1.3. vita  x   

1.4. szemléltetés   x  

1.5. szerepjáték  x   

1.6. házi feladat   x  

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése   x - 

1.6. Információk feladattal vezetett rendszerezése   x - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x - 

2.3. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x  - 

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
 x  - 

4.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_kornyezetgazdalkodas1/ch05s03.html


 

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

2.Termesztési ismeretek gyakorlat tantárgy 176 óra 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A végzett szakemberek a mindennapi munkájuk során állandó kapcsolatba kerülnek az élő 

növénnyel, illetve annak valamilyen részével, ezért alapvető fontosságú, hogy tisztában 

legyenek a növények külső és belső tulajdonságaival, életfolyamataik működésével, a 

legfontosabb növénycsoportokkal, valamint a növények és környezetük kapcsolatával. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia, földrajz 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Termesztés tárgyi feltételei  62 óra 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, 

növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények 

(cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, 

metszőolló stb.) megismerése 

A meteorológiai mérőház 

A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas 

nedvességmérő, száraz-nedves hőmérő, polyméter). A léghőmérséklet mérésének 

eszközei (állomási hőmérő, Fuess-féle maximum-minimum hőmérő) 

A csapadékmérés eszközei 

A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni, mélységi talajhőmérők) 

A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható mérőeszközök 

(Wild-féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas szélsebességmérő) 

A talaj helyszíni vizsgálata (előzetes tájékozódás, bejárás) 

Talajmintavétel (szelvényminta, átlagminta) 

Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra 

Egyszerű talajvizsgálatok (pH-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, mésztartalom) 

 

2.3.2. Trágyázás, öntözés 52 óra 

Szerves trágyák használata (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi eredetű szerves 

trágyák, komposzttrágyák) 

Műtrágyák használata (egyszerű, összetett, kevert és mikroelem trágyák) 

Technológiailag kevert műtrágyák 

Iparilag kevert műtrágyák 

Összetett műtrágyák alkalmazása 

Összetett műtrágyák felhasználás: 

Agrokémiai 

Agronómiai szempontok 

Ökonómiai 

Növény specifikus igénye 

Technikai-műszaki adottságok 

Új típusú műtrágyák 

Folyékony halmazállapotú műtrágyák 

Folyékony műtrágyák alkalmazásának főbb szempontjai 

Alapvető trágyázási eljárások 



 

 

A trágya megválasztása 

A trágyamennyiség (-adag) meghatározása 

A trágya elosztásának módja, kiszórás és talajba juttatás módja 

Trágyázás időpontjának meghatározása 

Növény védőszerek alkalmazása 

 

2.3.3.  Növényvédelem 62 óra 

Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati kártevők 

kártételének felismerése (kór- és kárképek) 

Növényvédőszerek felismerése: 

– herbicidek: gyomirtó szerek 

– fungicidek: gombaölő szerek 

– inszekticidek: rovarirtó szerek 

– avicidek: madárirtó szerek 

– akaricidok vagy miticidek: atkaölő szerek 

– rodenticidek: rágcsáló irtók 

– vespacidek: darázsirtók 

– molluszkicidok: csigairtó szerek 

– baktericidek: baktériumok ellen használt vegyszerek 

– viricidek: vírusölők 

– nematicidek: fonalféreg ölő szerek 

Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek felismerése 

Permetlé-összetétel számítása 

A permetlé készítésének szabályai, permetlevek bekeverése (gyakorlatilag nem 

mérgező szerekkel) 

Természetes növényvédőszerek használata 

 

2.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)  

Tangazdaság, szakmaspecifikus képzőhely 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. házi feladat x x x - 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g
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é
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i 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x - 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gomb%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rovar
http://hu.wikipedia.org/wiki/Atk%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1gcs%C3%A1l%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%A1zs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csig%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bakt%C3%A9riumok
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A1lf%C3%A9rgek


 

 

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x   - 

2.2. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.3. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Képi információk körében     

3.1. 
Kiviteli és engedélyezési tervdokumentáció 

értelmezése 
 x  - 

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  

 

3. Műszaki alapismeretek tantárgy 71 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja A tantárgy tanításának feladata általános műszaki 

ismeretek nyújtása, valamint a kertészetben használt erő- és munkagépek, eszközök 

működési elvének, szerkezetének megismertetése. 

 

3.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Technika 

 

3.3.  Témakörök 

3.3.1.  Anyagismeret 24 óra 

A szerkezeti anyagok tulajdonságai,  

Szerkezeti anyagok jellemző felhasználás módjai 

Fémek: vas és ötvözetei, alumínium, réz, horgany, ólom, ón, nikkel, forraszanyagok 

Nem fémes anyagok: fa, gumi, üveg 

Műanyagok, tömítő- és szigetelőanyagok, a beton 

Tüzelő anyagok jellemzői 

Tüzelő anyagok tulajdonságai 

Tüzelő anyagok felhasználása 

Kenőanyagok jellemzői 

Kenőanyagok tulajdonságai 

Kenőanyagok felhasználása 

A műhely kéziszerszámainak ismerete 

A gépek anyagainak ismerete, ezek megmunkálhatóságának technológiái 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Kertészeti eszközök használatának ismerete (gereblye, kapa, ásó, lapát, talicska) 

Kisgép alkatrészek használatának ismerete 

Magasnyomású kerti mosók használatának technológiái 

Öntözési eszközök használatának technológiái 

Víztechnikai eszközök használatának technológiái 

Tengelyek, csapágyak anyagainak tulajdonságai 

Tengelykapcsolók, a tengelykapcsolók típusainak tulajdonságai 

Növényvédőszerek ismerete 

Trágya anyagainak ismerete 

 

3.3.2. Gépelemek, erőgépek, belső égésű motorok 24 óra 



 

 

Gépelemek, kötőgépelemek fogalma 

Kötésmódok: oldhatatlan kötések, oldható kötések 

Tengelyek, csapágyak, a csapágyak feladata, fajtái, karbantartása 

Tengelykapcsolók, a tengelykapcsolók típusai, jellemzőik 

Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás) 

Az áttétel 

Mozgást átalakító gépelemek, típusai, jellemzőik 

Szivattyúk: dugattyús, membrán-, centrifugál-, fogaskerék-szivattyú, 

centrifugálszivattyú, csavarlapátos szivattyú 

Hidraulikus munkahengerek 

A négyütemű Otto-motor szerkezete, működése 

A négyütemű Diesel-motor szerkezete, működése 

A kétütemű motorok 

Az Otto-motor üzemanyag-ellátó rendszerének működése, karbantartása 

Az elemi karburátor működése, a hidegindítás 

A Diesel-motor üzemanyag-ellátó rendszere, ennek karbantartása, a légtelenítés, a 

hidegindítás 

A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása 

Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, 

tengelykapcsoló, sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék) 

A teljesítményleadó-tengely, a függesztőszerkezet, a vonószerkezet 

A járószerkezet és a kormányzás 

A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása 

A járművek elektromos berendezései 

Az akkumulátor működése, karbantartása 

Az indítómotor, a generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, ezek üzemeltetése, 

karbantartása 

 

3.3.3. A termesztés gépei 23 óra 

A talajművelő gépek 

Az ekék feladata, fajtái, az ágyeke fő részei, működése, beállítása 

A boronák fajtái, működésük 

A tárcsák, kultivátorok felépítése, működése, beállítása 

A lazítók és a hengerek 

A talajmarók 

Az ásógép 

Magágykészítők 

Az istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása 

A hígtrágya kijuttatása 

A műtrágyaszórók felépítése, működése, szabályozása (szilárd és folyékony műtrágyák 

kijuttatása) 

A növényvédő gépek csoportosítása (permetezők, porozók, nagyüzemi és háti 

permetezők, légi növényvédelem), cseppképzési módok  

Hidraulikus porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek fő részei, 

működése 

Szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei 

A porozógépek, csávázók 

Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos) 

A permetezőgépek automatikái 

Permetlé összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása 



 

 

Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai 

A szállítás, rakodás gépei 

Biztonsági előírások a szállítás, rakodás gépeire 

Az öntözési módok (felületi, esőztető, mikroöntözés), az öntözőberendezések fő 

egységei stabil, félstabil öntözőtelep és eszközeik 

Tápanyag-utánpótlás öntözéssel, mikroöntözés 

  

3.4.A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszá

m 

Alkalmazott 

oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás   x - 

1.3. megbeszélés  x  - 

1.4. szemléltetés   x - 

1.5. házi feladat x x x - 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) E
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s 
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tá

ly
k
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x  - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x   - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

4.2. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x   - 

4.3. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után   x - 

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás  x  - 

5.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 



 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

4. Műszaki alapismeretek gyakorlat tantárgy  141 óra 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlatok során fel kell készíteni a tanulókat a kertészetben alkalmazott 

kéziszerszámok, eszközök készségszintű használatára, a gépek, berendezések szakszerű 

üzemeltetésére. 

Legyenek képesek elvégezni az egyszerűbb javításokat, az eszközök, berendezések, gépek 

karbantartását. Meg kell tanulniuk a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és 

higiéniai előírásoknak megfelelően, a veszélyeket elhárító módon dolgozni. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Technika 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Kéziszerszámok használata 47 óra 

A műhely kéziszerszámainak megismertetése, a használat gyakorlása 

A gépek anyagai, ezek megmunkálhatósága 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Kertészeti eszközök használata (gereblye, kapa, ásó, lapát, talicska) 

Kisgép alkatrészek használata 

Magasnyomású kerti mosók használata 

Öntözési-és víztechnikai eszközök használata 

Kertészeti szerszámok élezése, nyelezése, karbantartása 

 

4.3.2. Gépelemek, erőgépek, belső égésű motorok működése  47 óra 

A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, 

tengelykapcsolók, szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), működésük, 

karbantartásuk, jellegzetes meghibásodásuk 

Az Otto-motorok, Diesel-motorok szerkezete, működése 

Az üzemanyag-ellátó rendszerek, a kenési rendszer és a hűtési rendszer, valamint a 

levegőszűrő fő részei, működése 

Hidegindítások, indítások gyakorlása 

A kétütemű és a négyütemű motorok összehasonlítása 

Üzemanyagok, kenőanyagok 

Az erőgépek szerkezeti egységei, ezek megnevezése, funkciója, elhelyezkedése a 

járművön 

Az erőátvitel egységei 

A kormányzás, a járószerkezet, a fékek, a 3 pont felfüggesztés 

Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása 

 

4.3.3.  A termesztés gépeinek működése 47 óra 

A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, 

beállítások, az üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló 

eszközökkel (ágyeke, tárcsa, kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs 

kapák) 

Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az 

erőgéphez, beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása 



 

 

A vontatott és háti permetezők szerkezetének, működésének bemutatása, üzemeltetése, 

szabályozása, karbantartása 

Vontatott gépeknél: hidraulikus porlasztású légporlasztásos és szállítólevegős 

permetezők 

Vontatott porozó 

Háti permetezőnél: szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos motoros 

Szórófejek, cseppnagyság jelentősége 

Környezetvédelmi, karbantartási feladatok 

Permetlé összetétel számítás 

Permetezőgépek automatikái 

A traktoros pótkocsik felépítése, a csatlakoztatás, vontatás gyakorlása 

A billenthető pótkocsik üzemeltetése 

Traktoros és önjáró homlokrakodók 

Kerti traktor és pótkocsi összekapcsolása 

Karbantartási teendők, munkabiztonsági követelmények 

Elektromos és gázüzemű rakodók 

Az esőztető és csepegtető öntözés berendezéseinek főbb egységei (szivattyúk, 

vezetékek, szórófejek, csepegtető testek, zárószerkezetek) 

Kézi áttelepítésű vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, 

karbantartása 

Öntözési automatika 

A kertészetben leggyakrabban használatos kisgépek (fűnyírók, komposztálók, 

láncfűrészek stb.) üzemeltetése, karbantartása, kisebb javítása 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tangazdaság, szakmaspecifikus gazdaság 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt  x  - 

1.7. házi feladat x   - 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) E
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i 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x  - 



 

 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x   - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

4.2. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x   - 

4.3. 
Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés 

után 
  x - 

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás  x  - 

5.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  



 

 

A 10962-16 azonosító számú Kertészeti 

munkavállalói ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

A 10962-16 azonosító számú, Kertészeti munkavállalói ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

10962-16 

Kertészeti munkavállalói ismeretek 

Munkavállalói ismeretek 

Munkavédel

mi 

szabályok 

Tűz- és 

robbanásvédel

em 

Környezetvéde

lem 

FELADATOK 

Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, 

biztonságtechnikai, higiéniai és minőségbiztosítási 

jogszabályokat, hatósági előírásokat betart, betartat 

X X  

Környezetvédelmi jogszabályokat, hatósági előírásokat betart, 

betartat 
  X 

Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről X   

A munkaviszony megkezdésére, folytatására, megszűnésére, 

megszüntetésére vonatkozó szabályokat, előírásokat betart, 

betartat 

X   

SZAKMAI ISMERETEK 

Baleset-, munka-, tűzvédelmi szabályok, higiéniai előírások X X  

Környezetvédelmi szabályok   X 

Természetvédelem (védett növények)   X 

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái X   

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések használata X   

Munkajogi fogalmak X   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése X   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése X X  

Szakmai nyelvű beszédkészség X  X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság X X  

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása X X X 

Körültekintés elővigyázatosság  X  

 

5. Munkavállalói ismeretek tantárgy 53 óra 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

Olyan komplex ismeretanyag biztosítása, amely a kertészet bármely területén lehetővé teszi 

a munkavédelmi, tűzvédelmi, ergonómiai és környezetvédelmi szempontoknak megfelelő 

munkavégzést.  

Adjon megfelelő biztonságot a balesetek és betegségek megelőzésében; a balesetekkel 

kapcsolatos operatív és adminisztratív teendők végzésében, valamint tudatosítsa a 

tűzvédelmi teendőket. 

A tanulók ismerjék meg a legalapvetőbb munkajogi fogalmakat 
 



 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Munkavédelmi szabályok 17 óra 

A munkavédelem fogalma és feladatai 

Munkakörülmények, veszély, veszélyeztetettség, alkalmasság, munkabiztonság, 

biztonsági eszközrendszer, védőeszközök, biztonságtechnika fogalma, feladata 

A munkavédelmi törvény, jogszabályok 

Biztonsági szabályzatok 

A munkavédelem helyi szabályai 

Gépkönyv, használati és kezelési utasítás 

Technológiai dokumentáció, leírás, utasítás 

Műveleti - munkahelyi utasítás 

Szabványok a munkavédelemben 

A szabvány fogalma, fajtái, formai és tartalmi követelményei 

Szabványok alkalmazása 

A munkavédelem szervezetei 

Irányítás, felügyelet (általános és szakfelügyeletek), társadalmi szervezetek, 

munkahelyi szervek 

A vezető, munkahelyi vezető, szervezeti egységek vezetőinek munkavédelmi feladatai 

A munkavállalók munkavédelmi feladatai 

Baleset, munkabaleset, foglalkozási betegség fogalma 

A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

A balesetek típusai, jellegzetes okai 

Megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

Baleseti ellátás, rehabilitáció 

A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények 

Munkahelyi magatartás 

Biztonsági berendezések, védőburkolatok 

Biztonsági szín- és alakjelek 

Rendszeres ellenőrzés, karbantartás 

Anyagmozgatás általános szabályai 

Anyagtárolás általános szabályai 

Tartályokban, aknákban, magasban végzett munkák általános szabályai 

Az elsősegélynyújtó alapvető feladatai, az első ellátás nyújtása, a veszélyes behatás 

megszakítása, a sérült biztonságba helyezése 

Sérülések csoportosítása, ellátásuk 

A légzés és vérkeringés fenntartása 

Gondoskodás az orvosi ellátásról 

Az elsősegélynyújtás eszközei 

A munkák csoportosítása 

Az ember energiaszükséglete 

A fizikai munka energiaszükséglete 

Alap, munka- és szabadidős tevékenységi energia 

A dinamikus és statikus munka jellemzése 

Az idegi és szellemi munka energiaszükséglete 

A szervezet alkalmazkodása a terheléshez 

A fáradás fizikai és pszichikai módjai 

A munka minőségét befolyásoló tényezők (a munkateljesítmény időbeni alakulása, 

életkor, monotonitás, a munka szervezettsége) 



 

 

Munkaidő-pihenőidő összhangja 

 

5.3.2.  Tűz-és robbanásvédelem 18 óra 

Tűz- és robbanásvédelmi alapfogalmak 

Tűzveszélyességi osztályok 

Éghetőség, tűzállóság 

Tűzvédelmi jogszabályok, irányító szervek, tűzoltóságok 

Az üzemi tűzvédelmi feladatok, tűzvédelmi oktatás, tűzriadó-terv 

Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai 

Gépszínek, gépek (erő- és munkagépek) üzemeltetése 

Tűzoltó anyagok: oltóporok, víz, oltóhabok, oltógázok (szén-dioxid) 

Tűzoltó eszközök és készülékek 

Gázpalackok, gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai 

 

5.3.3. Környezetvédelem 18 óra 

A környezetvédelem fogalma és feladatai 

A környezetvédelem jogi szabályozása, szervezetek 

A különböző környezet- és természetvédelmi (a veszélyes hulladékokról, az erdőkről, a 

vadakról stb.) szóló törvények 

A minisztérium és a hatóságok 

Környezetvédelmi feladatok 

A talajvédelem: sík és dombvidéki 

Talajerózió, defláció 

A talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegyszeres növényvédelem hatása 

A víz védelme 

A víz szennyeződésének forrásai, megelőzés lehetőségei, víztisztítási lehetőségek 

Tisztított szennyvíz elhelyezése 

A levegő tisztaságának védelme 

A levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a levegőtisztaság megóvásának 

lehetőségei 

Az erdők és a vadak védelme 

Hulladékok, a hulladék fogalma, csoportosításuk, a hulladékok ártalmatlanításának, 

újrahasznosításának eljárásai 

A veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk 

Környezetvédelmi károk és bírságolás 

A természetvédelem feladata, jelentősége, elvárások az Európai Unióban 

Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok 

A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén 

Talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során 

Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata 

 

5.4.  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

a. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 



 

 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt  x  - 

1.7. házi feladat x   - 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) E
g

y
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x  - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x  - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok     

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x   - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

4.2. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x   - 

4.3. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után   x - 

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás  x  - 

5.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel  



 

 

A 11024-16 azonosító számú Kerti munkák 

megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
 

A 11024-16 azonosító számú, Kerti munkák megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11024-16 

Kerti munkák 

Kerti munkák Kerti munkák gyakorlat 
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FELADATOK 

Gyümölcsfát ültet X   X   

Gyümölcsfajt meghatároz X   X   

Támberendezést, kerítést fenntart a gyümölcsösben X   X   

Gyümölcsöst gondoz, metsz    X   

Zöldmunkákat végez, hajtásokat kötöz a gyümölcsösben X   X   

Talajt művel, tápanyag-utánpótlást végez a gyümölcsösben X   X   

Gyümölcsöt betakarít X   X   

Szőlő telepítését végzi   X   X 

Szőlő-szaporítóanyagot előkészít, szaporítóanyagot ültet   X   X 

Támberendezést, kerítést fenntart a szőlőültetvényben   X   X 

A szőlő gondozását végzi, metsz   X   X 

Zöldmunkákat végez, hajtásokat kötöz a szőlőültetvényben   X   X 

Talajt művel, tápanyag-utánpótlást végez a 

szőlőültetvényben 
  X   X 

Szőlőt betakarít   X   X 

Talajt előkészít, tápanyag-utánpótlást végez a 

zöldségtermesztésben 
 X   X  

Zöldségnövényeket szaporít  X   X  

Növényápolási munkákat végez a zöldségtermesztésben  X   X  

Zöldségnövényeket betakarít  X   X  

Használja, karbantartja a gyümölcstermesztésben, a 

szőlőtermesztésben és a zöldségtermesztésben használatos 

eszközöket 

X X X X X X 

SZAKMAI ISMERETEK 

Gyümölcsmorfológia X   X   

Gyümölcsfajok, a gyümölcstermő növények 

csoportosítása, gyümölcsfajok felismerése 
X   X   

Gyümölcstermő növények éghajlatigénye, talajigénye X   X   

Gyümölcsfák ültetése X   X   

Gyümölcsfák termőfelületének fenntartása X   X   

A gyümölcsös trágyázása talajművelése, öntözése X   X   

A gyümölcs betakarítása X   X   

Szőlőmorfológia   X   X 

Szőlőfajták   X   X 

A szőlő éghajlatigénye, talajigénye   X   X 

Szőlő ültetése   X   X 



 

 

Termőszőlők metszése, a szőlő zöldmunkái   X   X 

Talajmunkák, tápanyag-gazdálkodás a szőlőben   X   X 

A szőlő betakarítása   X   X 

Zöldségnövények morfológiája  X   X  

Zöldségfajok, a zöldségnövények felismerése  X   X  

A zöldségnövények éghajlatigénye, talajigénye  X   X  

A zöldségnövények termesztési módjai  X   X  

A zöldségnövények szaporítása, ápolási munkái  X   X  

A zöldségnövények betakarítása  X   X  

A gyümölcstermesztésben, a szőlőtermesztésben és a 

zöldségtermesztésben előforduló eszközök, anyagok, 

épületek, építmények 

X   X   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése  X  X   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése X X   X X 

Mennyiségérzék   X  X  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség X X X X X X 

Monotónia-tűrés      X 

Megbízhatóság X X X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság X X X X X X 

MÓDSZER KOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása X X X X X X 

Módszeres munkavégzés X X X X X X 

 

6. Kerti munkák tantárgy 71+18 óra 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a gyümölcs-, a zöldség- és a szőlőtermesztés leglényegesebb, 

a gyakorlati munkavégzéshez feltétlenül szükséges szakmai elméleti ismereteinek 

megismertetése a tanulókkal. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia 

 

6.3.Témakörök 

6.3.1. Gyümölcsös növények telepítése  24+6 óra 

A gyümölcstermő növények fogalma, gyümölcsfajok 

A gyümölcstermő növények csoportosítási módjai 

A gyümölcstermő növények részei 

A gyümölcsfajok éghajlati és talajigénye 

A gyümölcstermő növények szaporítási módjai 

A sor- és tőtáv, sor- és sorköz fogalma 

Gyümölcsfák ültetése: 

Gyümölcsfák ültetésének az időpontja,  

Gyümölcsfák ültetési anyagának típusai, a növények előkészítése az ültetéshez 

Gyümölcsfák ültetése 

Gyümölcsfák ültetés utáni munkálatai 

Metszés: a metszés alapfogalmai, a metszés ideje, metszésmódok, a metszés eszközei, 



 

 

sebkezelés, a nyesedék eltávolítása 

A gyümölcsfák öntözésének jelentősége, fenntartó trágyázásuk, gyümölcsfák 

mechanikai talajápolása, a zöldmunkák fogalma, a támberendezés fenntartása  

Az ápolási munkák eszközei 

Az érettség fogalma 

A betakarítás módjai 

Gyümölcsfajok kézi betakarításának jellemzői 

Az alakító és ritkító metszés célja 

A metszés ideje, kivitelezési módja, sebkezelés, nyesedék eltávolítás 

A korona alakítását befolyásoló tényezők (életkor, faj, fajta, talaj- és éghajlati 

viszonyok) 

A metszés és hajlítás biológiai alapjai 

A metszés elemei 

A metszést kiegészítő eljárások (a hajtások csavarása, a vesszők lehajlítása, leívelése) 

A metszésmódok hatása a növekedésre, termőrész-képződésre 

A termőegyensúly 

Koronanevelés és művelési mód, a legelterjedtebb koronaformák kialakítása 

A gyümölcsfák termőfelületének fenntartása: a termőfelület fenntartás módjai (ritkító 

metszés, ifjító metszés, átoltás)  

Gyümölcsritkítás, termésszabályozás 

 A tápanyagellátás célja 

A tápanyagellátást befolyásoló tényezők 

A tápelemek szerepe a gyümölcstermő növények tápanyagellátásában 

A tápanyag-ellátottság hatása a gyümölcs minőségére 

A gyümölcsös trágyázásának ideje, módjai (szerves-, műtrágyázás) 

A talajművelés módjai (mechanikai, vegyszeres, biológiai vagy talajtakarásos), menete 

A talajművelés céljai 

A talajművelés feladatai 

A talajművelés technológiái 

Az öntözés célja, jelentősége 

A gyümölcstermő növények vízigénye 

Az öntözés időpontjai 

Öntözési célok a gyümölcstermesztésben (vízpótló, frissítő, kondicionáló, színező stb.) 

Öntözési módok a gyümölcstermesztésben: árasztó, barázdás, mikroöntözés 

(csepegtető, mini szórófejes, mini esőztető mikroszórófejes, mikroesőztető), esőszerű 

öntözés 

Az öntözés menete 

A gyümölcsfélék általános károsítói: élettani és fertőző betegségek, kártevők, gyomok 

A növényvédelem célja, (a károsítók felismerése, az elterjedés megakadályozása, 

előrejelzés, megelőző, gyógyító védekezés) 

A növényvédelem jelentősége 

A növényvédelem feladata 

A növényvédelem módjai: karantén hatósági intézkedések, termesztéstechnikai, 

mechanikai, kémiai, biológiai, biotechnikai védekezés 

Komplex és integrált növényvédelem 

Trágyázási technológiák ismerete 

Trágyák fajtáinak ismerete 

Különböző gyümölcsös növények telepítésének ismerete:  

(1, birs, cseresznye, datolyaszilva, egres, eper, faeper, földicseresznye, görögdinnye, 

josta, kajszibarack, kivi, kopasz kivi (weiki), körte, málna, meggy, naspolya, nektarin, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemes_alma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Birs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Datolyaszilva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egres_%28n%C3%B6v%C3%A9nyfaj%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szam%C3%B3ca
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eperfa
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldicseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6gdinnye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Josta
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kajszibarack
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kivi_%28gy%C3%BCm%C3%B6lcs%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kopasz_kivi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemes_k%C3%B6rte
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1lna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Meggy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Naspolya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nektarin


 

 

paradicsom, őszibarack, ribizli, ringló, sárgadinnye, tüskétlen szeder, szilva, szőlő, dió, 

mandula, pisztácia, szelídgesztenye, berkenye, csipkebogyó (vadrózsa), erdei szamóca, 

fekete áfonya, fekete bodza, feketeribizli, galagonya, hamvas szeder, homoktövis, 

kökényszilva, közönséges boróka, madárberkenye, húsos som, tőzegáfonya, 

vadcseresznye (madárcseresznye), vadalma, vadkörte, vadszeder, vörös áfonya) acai, 

ananász, avokádó, banán, citrom, datolya, durian, édes granadilla, füge, grépfrút (grape 

fruit), gránátalma, jujuba, kaktuszfüge, kaktuszgyümölcs, kamkvat, közönséges 

földicseresznye, kuruba, licsi, zöldcitrom (lime), mandarin, mangó, maracuja, narancs, 

naranjilla, óriás passiógyümölcs, papája, perui földicseresznye, pomelo, rambután, 

tojásdinnye) 

 

6.3.2.  Zöldségnövények telepítése  24+6 óra 

A zöldségnövények fogalma, zöldségfajok 

A zöldségfajok növénytani jellemzői, igényei 

A hajtatás módjai, a módok fontosabb jellemzői 

A szabadföldi termesztés módjai, a módok fontosabb jellemzői, a vetésforgó jelentősége 

A zöldségnövények szaporítási módjai 

A sor- és tőtáv, sor és sorköz fogalma 

A magvetés célja, módjai, a vetés mélysége 

A palánták típusai 

Az öntözés, a mechanikai talajmunkák, a tápanyagutánpótlás célja, eszközei 

Az érettség fogalma 

A betakarítás módjai 

Zöldségfajok kézi betakarításának jellemzői 

A zöldségnövények hőigényének felmérése 

A zöldségnövények fényigényének felmérése 

A zöldségnövények vízigényének felmérése 

A zöldségnövények tápanyagigényének felmérése 

Az egyes makro- és mikroelemek növényi életfolyamatokban betöltött szerepének 

vizsgálata 

A zöldségnövények levegő igény összetételének vizsgálata 

A talaj szerepének vizsgálata a zöldségfélék termesztésében 

A környezeti tényezők összefüggései és gyakorlati vizsgálata a zöldségnövények 

termesztésében 

A termesztőberendezések használata: üvegházak vagy növényházak (szaporító, 

termesztő, vegyeshasznosítású növényházak), fóliás termesztőberendezések 

A zöldségfélék termesztési módjainak kipróbálása: szabadföldi termesztés (korai-, 

tömegtermesztés), termesztőberendezés alatti termesztés 

A növényházi termesztés sajátosságainak felismerése 

A fóliás termesztőberendezések (alagút, ágy, sátor) alatti termesztés 

A váz nélküli fóliatakarásos termesztés 

Korai szabadföldi termesztés, szabadföldi tömegtermesztés 

Növényi sorrend, vetésszerkezet 

A biotermesztés  

Szaporítás  

Szaporítási módok a zöldségtermesztésben: ivaros (magról), ivartalan (vegetatív) 

szaporítási eljárások 

A vetés, a vetőmag tulajdonságainak vizsgálata 

A vetőmag vetés előtti kezelése 

A zöldségnövények tenyészterületének vizsgálata 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Paradicsom_%28n%C3%B6v%C3%A9nyfaj%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90szibarack
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ribizli
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szilva
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rgadinnye
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCsk%C3%A9tlen_szeder
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szilva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%91l%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mandula_%28n%C3%B6v%C3%A9nyfaj%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Piszt%C3%A1cia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szel%C3%ADdgesztenye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1rberkenye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csipkebogy%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erdei_szam%C3%B3ca
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_%C3%A1fonya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bodza_%28n%C3%B6v%C3%A9nynemzets%C3%A9g%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Feketeribizli
http://hu.wikipedia.org/wiki/Galagonya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hamvas_szeder
http://hu.wikipedia.org/wiki/Homokt%C3%B6vis
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6k%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_bor%C3%B3ka
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A1rberkenye
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsos_som
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%91zeg%C3%A1fonya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadcseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadalma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadk%C3%B6rte
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadszeder
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6s_%C3%A1fonya
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Acai&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Anan%C3%A1sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Avok%C3%A1d%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Citrom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Datolya
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Durian&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89des_granadilla
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCge
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9pfr%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1n%C3%A1talma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jujuba
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kaktuszf%C3%BCge
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kaktuszgy%C3%BCm%C3%B6lcs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kamkvat
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_f%C3%B6ldicseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9ges_f%C3%B6ldicseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kuruba
http://hu.wikipedia.org/wiki/Licsi
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lime
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lime
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mandarin
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mang%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maracuja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Narancs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Naranjilla
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93ri%C3%A1s_passi%C3%B3gy%C3%BCm%C3%B6lcs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/Perui_f%C3%B6ldicseresznye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pomelo
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rambut%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Toj%C3%A1sdinnye


 

 

Vetésmódok, a vetés mélysége, a vetőmagszükséglet kiszámítása 

A vetés idejének ütemezése, a szabadföldi vetés, ültetés időpontjai 

A palántanevelés előnyei, módjai: tűzdelés nélküli és tűzdeléses palántanevelés 

A palántanevelés közegei és termesztőedényei 

A palántanevelés helye, időtartama, munkái, a palánta kiültetése 

Palántázás legfontosabb lépéseinek 

A trágyázás  

A trágyázás módjai, menete: alaptrágyázás, indítótrágyázás, fejtrágyázás Szerves-, 

műtrágyázás a zöldségtermesztésben 

Zöldségek ültetése Articsóka, Bab, Burgonya, Csemege kukorica, Cékla, Dinnye 

(Görögdinnye, Sárgadinnye), Feketegyökér, Ehető gombák, Hagymafélék 

(Vöröshagyma, Póréhagyma, Téli sarjadékhagyma, Metélőhagyma, Fokhagyma), 

Káposztafélék (Fehérképoszta, Lilakáposzta,  Kelkáposzta (Leveles kel, Kínai kel, 

Bimbóskel)), Karalábé, Karfiol, Brokkoli, Paprika (Fűszerpaprika), Paradicsom, 

Pasztinák, Petrezselyem, Levélpetrezselyem, Rebarbara, Retek,Saláta (Endíviasaláta, 

Fejes saláta, Cikóriasaláta, Kötözősaláta, Mezei saláta, Tépősaláta), Spárga, Sárgarépa, 

Som, Sóska, Spenót, Padlizsán, Torma, Tök (Spárgatök, Sütőtök, Laskatök), Cukkini, 

Patisszon, Uborka, Zeller, Zöldborsó 

Jelentősebb zöldségfélék felismerése 

  

6.3.3.  Szőlők telepítése  23+6 óra 

A szőlőfajták csoportosítása 

A borszőlő-fajták és a csemegeszőlő-fajták csoport jellemzői, a csoportok 

legjellemzőbb fajtái 

Ültetés: az ültetés ideje, módja, a szaporítóanyag 

Metszés: a metszés alapfogalmai, a metszésmódok, a metszés ideje, a termő szőlő 

metszése, metszés eszközei, a venyige eltávolítása 

A szőlő mechanikai talajápolása, fenntartó trágyázása, zöldmunkák a támberendezés 

fenntartása 

Az ápolási munkák eszközei 

A borszőlő betakarítása, a betakarítás eszközei 

A csemegeszőlő betakarításának eszközei 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, 

növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények 

(cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, 

metszőolló stb.) megismerése 

A meteorológiai mérőház 

A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas 

nedvességmérő, száraz-nedves hőmérő, polyméter). A léghőmérséklet mérésének 

eszközei (állomási hőmérő, Fuess-féle maximum-minimum hőmérő) 

A csapadékmérés eszközei 

A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni, mélységi talajhőmérők) 

A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható mérőeszközök 

(Wild-féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas szélsebességmérő) 

A talaj ismerete (előzetes tájékozódás, bejárás) 

Talajmintavételi ismeretek (szelvényminta, átlagminta) 

Talajminták előkészítésének ismerete laboratóriumi vizsgálatra 

Egyszerű talajvizsgálatok ismerete (pH-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, 

mésztartalom) 

Szerves trágyák használatának ismerete (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi 



 

 

eredetű szerves trágyák, komposzttrágyák) 

Műtrágyák használatának ismerete (egyszerű, összetett, kevert és mikroelem trágyák) 

Technológiailag kevert műtrágyák ismerete 

Iparilag kevert műtrágyák ismerete 

Összetett műtrágyák alkalmazásának technológiái 

Összetett műtrágyák felhasználásának technológiái 

Agronómiai szempontok 

Ökonómiai szempontok ismerete 

Növény specifikus igénye 

Technikai-műszaki adottságok 

Új típusú műtrágyák 

Folyékony halmazállapotú műtrágyák 

Folyékony műtrágyák alkalmazásának főbb szempontjai 

Alapvető trágyázási eljárások ismerete 

A trágya megválasztásának ismerete 

A trágyamennyiség (-adag) meghatározásának ismerete 

A trágya elosztásának módja, kiszórás és talajba juttatás módja 

Trágyázás időpontjának meghatározása 

Növény védőszerek alkalmazásának technológiái 

Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati kártevők 

kártételének felismerésének ismerete (kór- és kárképek) 

Növényvédőszerek felismerésének technológiái 

herbicidek: gyomirtó szerek 

fungicidek: gombaölő szerek 

inszekticidek: rovarirtó szerek 

avicidek: madárirtó szerek 

akaricidok vagy miticidek: atkaölő szerek 

rodenticidek: rágcsáló irtók 

vespacidek: darázsirtók 

molluszkicidok: csigairtó szerek 

baktericidek: baktériumok ellen használt vegyszerek 

viricidek: vírusölők 

nematicidek: fonalféreg ölő szerek 

Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek ismerete 

Permetlé-összetétel számításának ismerete 

A permetlé készítésének szabályai, permetlevek bekeverésének ismerete (gyakorlatilag 

nem mérgező szerekkel) 

Természetes növényvédőszerek használatának ismerete 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

6.5.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gomb%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rovar
http://hu.wikipedia.org/wiki/Atk%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1gcs%C3%A1l%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%A1zs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csig%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bakt%C3%A9riumok
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A1lf%C3%A9rgek
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(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x  - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x   - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

4.2. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x   - 

4.3. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után   x - 

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás  x  - 

5.2. Csoportos versenyjáték  x  - 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és felszerelések 

(SZVK 6. pont lebontása, pontosítása) 
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt  x  - 

1.7. házi feladat x   - 

 

6.6.  A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

7. Kerti munkák gyakorlat tantárgy 194,5+52,5 óra 

7.1.  A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlat keretében ismertetjük meg a kertészeti termesztés alapvető munkáit. 

A tanuló legyen képes elvégezni a ház körüli kertekben az alapvető kertészeti 

tevékenységeket. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia 

 

7.3.Témakörök 

7.3.1. Gyümölcsös növények telepítésének gyakorlata  65+20 óra 



 

 

A gyümölcsfaiskola részeinek megismerése 

A gyümölcsfa részei, termőrészek felismerése 

Ivaros és ivartalan szaporítási módok gyakorlása 

Csemetenövények nevelése, ápolása, kitermelése 

A telepítés előkészítése: területrendezés, talajjavítás, talajfertőtlenítés, talaj-előkészítés, 

a fák helyének kitűzése 

A telepítés: az ültetési anyag átvétele, a fák előkészítése az ültetéshez (gyökérmetszés, 

pépezés), a gyümölcsfák ültetése, a telepítést követő munkák (védelem, a telepítés 

nyilvántartása) 

Támberendezés készítése, karbantartása 

Szervestrágyázás: istállótrágyázás; trágyalé, komposzt, szerves hulladék kijuttatása és 

bedolgozása; zöldtrágyázás 

Műtrágyázás: szilárd műtrágyák kijuttatása, bedolgozása; folyékony műtrágyák 

használata 

Kémiai (vegyszeres) talajművelés: gyomirtó szer megválasztás, bekeverés, kijuttatás, 

bedolgozás 

Biológiai talajművelés: füvesítés, zöldtrágyázás, talajtakarás 

Az alakító és ritkító metszés célja 

A metszés ideje, kivitelezési módja, sebkezelés, nyesedék eltávolítás 

A korona alakítását befolyásoló tényezők (életkor, faj, fajta, talaj- és éghajlati 

viszonyok) 

A metszés és hajlítás biológiai alapjai 

A metszés elemei 

A metszést kiegészítő eljárások (a hajtások csavarása, a vesszők lehajlítása, leívelése) 

A metszésmódok hatása a növekedésre, termőrész-képződésre 

A termőegyensúly 

Koronanevelés és művelési mód, a legelterjedtebb koronaformák kialakítása 

A gyümölcsfák termőfelületének fenntartása: a termőfelület fenntartás módjai (ritkító 

metszés, ifjító metszés, átoltás)  

Gyümölcsritkítás, termésszabályozás 

A tápanyagellátás célja 

A tápanyagellátást befolyásoló tényezők 

A tápelemek szerepe a gyümölcstermő növények tápanyagellátásában 

A tápanyag-ellátottság hatása a gyümölcs minőségére 

A gyümölcsös trágyázásának ideje, módjai (szerves-, műtrágyázás) 

A talajművelés, célja, jelentősége, feladata, módjai (mechanikai, vegyszeres, biológiai 

vagy talajtakarásos), menete 

Az öntözés célja, jelentősége 

A gyümölcstermő növények vízigénye 

Az öntözés időpontjai 

Öntözési célok a gyümölcstermesztésben (vízpótló, frissítő, kondícionáló, színező stb.) 

Öntözési módok a gyümölcstermesztésben: árasztó, barázdás, mikroöntözés 

(csepegtető, mini szórófejes, mini esőztető mikroszórófejes, mikroesőztető), esőszerű 

öntözés 

Az öntözés menete 

A gyümölcsfélék általános károsítói: élettani és fertőző betegségek, kártevők, gyomok 

A növényvédelem célja, jelentősége, feladata (a károsítók felismerése, az elterjedés 

megakadályozása, előrejelzés, megelőző, gyógyító védekezés) 

A növényvédelem módjai: karantén hatósági intézkedések, termesztéstechnikai, 

mechanikai, kémiai, biológiai, biotechnikai védekezés 



 

 

Komplex és integrált növényvédelem 

 

7.3.2.  Zöldségnövények telepítésének gyakorlata  65,5+12,5 óra 

A zöldségnövények hőigénye 

A zöldségnövények fényigénye 

A zöldségnövények vízigénye 

A zöldségnövények tápanyagigénye 

Az egyes makro- és mikroelemek növényi életfolyamatokban betöltött szerepe 

A zöldségnövények igénye a levegő összetételét illetően 

A talaj szerepe a zöldségfélék termesztésében 

A környezeti tényezők összefüggései és gyakorlati jelentőségük a zöldségnövények 

termesztésében 

A termesztőberendezések fogalma 

A termesztőberendezések csoportosítása: üvegházak vagy növényházak (szaporító, 

termesztő, vegyeshasznosítású növényházak), fóliás termesztőberendezések 

A zöldségfélék termesztési módjai: szabadföldi termesztés (korai-, tömegtermesztés), 

termesztőberendezés alatti termesztés 

A növényházi termesztés szerepe, jelentősége és sajátosságai 

A fóliás termesztőberendezések (alagút, ágy, sátor) alatti termesztés 

A váz nélküli fóliatakarásos termesztés 

Korai szabadföldi termesztés, szabadföldi tömegtermesztés 

Növényi sorrend, vetésszerkezet 

A biotermesztés lehetőségei, feltételei 

A szaporítás fogalma 

Szaporítási módok a zöldségtermesztésben: ivaros (magról), ivartalan (vegetatív) 

szaporítási eljárások 

A vetés, a vetőmag tulajdonságai 

A vetőmag vetés előtti kezelése 

A zöldségnövények tenyészterülete 

Vetésmódok, a vetés mélysége, a vetőmagszükséglet kiszámítása 

A vetés idejének ütemezése, a szabadföldi vetés, ültetés időpontjai 

A palántanevelés előnyei, módjai: tűzdelés nélküli és tűzdeléses palántanevelés 

A palántanevelés közegei és termesztőedényei 

A palántanevelés helye, időtartama, munkái, a palánta kiültetése 

A trágyázás célja, jelentősége 

A trágyázás módjai, menete: alaptrágyázás, indítótrágyázás, fejtrágyázás Szerves-, 

műtrágyázás a zöldségtermesztésben 

 

7.3.3. Szőlő telepítésének gyakorlata 64+20 óra 

Az ültetvény-telepítések előkészítése (tereprendezés, talajmintavétel, talajelőkészítés, a 

tőkék helyének kitűzése, a szaporítóanyag előkészítése) 

Az ültetés (ültetés gödörbe, kézifúróval, hidrofúróval, fóliatakarással) 

Az ültetés befejező munkái (felcsirkézés, az ültetés minőségének ellenőrzése, 

törzskönyvezés) 

A telepítés gondozása 

Támberendezés-típusok tanulmányozása, építése (az oszlopok beállítása, karózás, 

huzalozás) 

A támberendezések karbantartása, felújítása 

A szőlőtőke részeinek megismerése 

A tőkeművelési módok bemutatása 



 

 

Európai vessző előállítása (begyűjtés helye, ideje) 

A vessző tárolása és növényvédelmi vonzata 

A szaporításra alkalmas vessző szabványa 

Az európai vessző iskolázása, módjai, ápolása, felszedése 

Alanyvessző előállítása, alanyfajták ismerete (mésztűrés, filoxéra-ellenállóság) 

Alanytelep éves ápolási munkái 

Az oltványkészítés műveletei 

Előhajtatás, edzés 

Oltványok iskolázása 

Gyökeres oltványok felszedése, szabványok 

In vitro szaporítóanyag előállítása 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tangazdaság, szakmaspecifikus képzőhely 

 

7.5.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) E
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása   x - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel  x  - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x  - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x  - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok     

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x - 

2.2. Tesztfeladat megoldása x   - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x   - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x - 

4. Komplex információk körében     

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x   - 

4.2. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x   - 

4.3. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után   x - 

4.4. Utólagos szóbeli beszámoló x   - 

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás  x  - 

5.2. Csoportos versenyjáték  x  - 
 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. kiselőadás x   - 

1.3. megbeszélés   x - 

1.4. vita  x  - 



 

 

1.5. szemléltetés   x - 

1.6. projekt  x  - 

1.7. házi feladat x   - 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

SZH/1 évfolyamot követően 105 óra 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

10961-16  

Kertészeti alapismeretek 

Termesztési ismeretek gyakorlat 

Termesztés tárgyi feltételei 

Trágyázás, öntözés 

Növényvédelem 

Műszaki alapismeretek gyakorlat  

Kéziszerszámok használata 

Gépelemek, erőgépek, belső égésű motorok 

működése 

A termesztés gépeinek működése 

11024-16  

Kerti munkák 

Kerti munkák gyakorlat 

Gyümölcsös növények telepítésének 

gyakorlata 

Zöldségnövények telepítésének gyakorlata 

Szőlő telepítésének gyakorlata 

 

10961-16 Kertészeti alapismeretek 

Termesztési ismeretek gyakorlat tantárgy 

Témakörök 

Termesztés tárgyi feltételei  

A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, 

növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények 

(cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, 

metszőolló stb.) megismerése 

A meteorológiai mérőház 

A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas 

nedvességmérő, száraz-nedves hőmérő, polyméter). A léghőmérséklet mérésének 

eszközei (állomási hőmérő, Fuess-féle maximum-minimum hőmérő) 

A csapadékmérés eszközei 

A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni, mélységi talajhőmérők) 

A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható mérőeszközök 

(Wild-féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas szélsebességmérő) 

A talaj helyszíni vizsgálata (előzetes tájékozódás, bejárás) 

Talajmintavétel (szelvényminta, átlagminta) 

Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra 

Egyszerű talajvizsgálatok (pH-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, mésztartalom) 



 

 

 

Trágyázás, öntözés  

Szerves trágyák használata (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi eredetű szerves 

trágyák, komposzttrágyák) 

Műtrágyák használata (egyszerű, összetett, kevert és mikroelem trágyák) 

Technológiailag kevert műtrágyák 

Iparilag kevert műtrágyák 

Összetett műtrágyák alkalmazása 

Összetett műtrágyák felhasználás: 

Agrokémiai 

Agronómiai szempontok 

Ökonómiai 

Növény specifikus igénye 

Technikai-műszaki adottságok 

Új típusú műtrágyák 

Folyékony halmazállapotú műtrágyák 

Folyékony műtrágyák alkalmazásának főbb szempontjai 

Alapvető trágyázási eljárások 

A trágya megválasztása 

A trágyamennyiség (-adag) meghatározása 

A trágya elosztásának módja, kiszórás és talajba juttatás módja 

Trágyázás időpontjának meghatározása 

Növény védőszerek alkalmazása 

 

Növényvédelem 

Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati kártevők 

kártételének felismerése (kór- és kárképek) 

Növényvédőszerek felismerése: 

– herbicidek: gyomirtó szerek 

– fungicidek: gombaölő szerek 

– inszekticidek: rovarirtó szerek 

– avicidek: madárirtó szerek 

– akaricidok vagy miticidek: atkaölő szerek 

– rodenticidek: rágcsáló irtók 

– vespacidek: darázsirtók 

– molluszkicidok: csigairtó szerek 

– baktericidek: baktériumok ellen használt vegyszerek 

– viricidek: vírusölők 

– nematicidek: fonalféreg ölő szerek 

Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek felismerése 

Permetlé-összetétel számítása 

A permetlé készítésének szabályai, permetlevek bekeverése (gyakorlatilag nem 

mérgező szerekkel) 

Természetes növényvédőszerek használata 

 

Műszaki alapismeretek gyakorlat tantárgy 

Témakörök 

Kéziszerszámok használata 

A műhely kéziszerszámainak megismertetése, a használat gyakorlása 

A gépek anyagai, ezek megmunkálhatósága 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gomb%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rovar
http://hu.wikipedia.org/wiki/Atk%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1gcs%C3%A1l%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%A1zs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csig%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bakt%C3%A9riumok
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A1lf%C3%A9rgek


 

 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Kertészeti eszközök használata (gereblye, kapa, ásó, lapát, talicska) 

Kisgép alkatrészek használata 

Magasnyomású kerti mosók használata 

Öntözési-és víztechnikai eszközök használata 

Kertészeti szerszámok élezése, nyelezése, karbantartása 

 

Gépelemek, erőgépek, belső égésű motorok működése  

A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, 

tengelykapcsolók, szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), működésük, 

karbantartásuk, jellegzetes meghibásodásuk 

Az Otto-motorok, Diesel-motorok szerkezete, működése 

Az üzemanyag-ellátó rendszerek, a kenési rendszer és a hűtési rendszer, valamint a 

levegőszűrő fő részei, működése 

Hidegindítások, indítások gyakorlása 

A kétütemű és a négyütemű motorok összehasonlítása 

Üzemanyagok, kenőanyagok 

Az erőgépek szerkezeti egységei, ezek megnevezése, funkciója, elhelyezkedése a 

járművön 

Az erőátvitel egységei 

A kormányzás, a járószerkezet, a fékek, a 3 pont felfüggesztés 

Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása 

 

A termesztés gépeinek működése 

A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, 

beállítások, az üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló 

eszközökkel (ágyeke, tárcsa, kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs 

kapák) 

Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az 

erőgéphez, beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása 

A vontatott és háti permetezők szerkezetének, működésének bemutatása, üzemeltetése, 

szabályozása, karbantartása 

Vontatott gépeknél: hidraulikus porlasztású légporlasztásos és szállítólevegős 

permetezők 

Vontatott porozó 

Háti permetezőnél: szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos motoros 

Szórófejek, cseppnagyság jelentősége 

Környezetvédelmi, karbantartási feladatok 

Permetlé összetétel számítás 

Permetezőgépek automatikái 

A traktoros pótkocsik felépítése, a csatlakoztatás, vontatás gyakorlása 

A billenthető pótkocsik üzemeltetése 

Traktoros és önjáró homlokrakodók 

Kerti traktor és pótkocsi összekapcsolása 

Karbantartási teendők, munkabiztonsági követelmények 

Elektromos és gázüzemű rakodók 

Az esőztető és csepegtető öntözés berendezéseinek főbb egységei (szivattyúk, 

vezetékek, szórófejek, csepegtető testek, zárószerkezetek) 

Kézi áttelepítésű vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, 

karbantartása 



 

 

Öntözési automatika 

A kertészetben leggyakrabban használatos kisgépek (fűnyírók, komposztálók, 

láncfűrészek stb.) üzemeltetése, karbantartása, kisebb javítása 

 

11024-16 Kerti munkák 

Kerti munkák gyakorlat tantárgy  

Témakörök 

Gyümölcsös növények telepítésének gyakorlata 

A gyümölcsfaiskola részeinek megismerése 

A gyümölcsfa részei, termőrészek felismerése 

Ivaros és ivartalan szaporítási módok gyakorlása 

Csemetenövények nevelése, ápolása, kitermelése 

A telepítés előkészítése: területrendezés, talajjavítás, talajfertőtlenítés, talaj-előkészítés, 

a fák helyének kitűzése 

A telepítés: az ültetési anyag átvétele, a fák előkészítése az ültetéshez (gyökérmetszés, 

pépezés), a gyümölcsfák ültetése, a telepítést követő munkák (védelem, a telepítés 

nyilvántartása) 

Támberendezés készítése, karbantartása 

Szervestrágyázás: istállótrágyázás; trágyalé, komposzt, szerves hulladék kijuttatása és 

bedolgozása; zöldtrágyázás 

Műtrágyázás: szilárd műtrágyák kijuttatása, bedolgozása; folyékony műtrágyák 

használata 

Kémiai (vegyszeres) talajművelés: gyomirtó szer megválasztás, bekeverés, kijuttatás, 

bedolgozás 

Biológiai talajművelés: füvesítés, zöldtrágyázás, talajtakarás 

Az alakító és ritkító metszés célja 

A metszés ideje, kivitelezési módja, sebkezelés, nyesedék eltávolítás 

A korona alakítását befolyásoló tényezők (életkor, faj, fajta, talaj- és éghajlati 

viszonyok) 

A metszés és hajlítás biológiai alapjai 

A metszés elemei 

A metszést kiegészítő eljárások (a hajtások csavarása, a vesszők lehajlítása, leívelése) 

A metszésmódok hatása a növekedésre, termőrész-képződésre 

A termőegyensúly 

Koronanevelés és művelési mód, a legelterjedtebb koronaformák kialakítása 

A gyümölcsfák termőfelületének fenntartása: a termőfelület fenntartás módjai (ritkító 

metszés, ifjító metszés, átoltás)  

Gyümölcsritkítás, termésszabályozás 

A tápanyagellátás célja 

A tápanyagellátást befolyásoló tényezők 

A tápelemek szerepe a gyümölcstermő növények tápanyagellátásában 

A tápanyag-ellátottság hatása a gyümölcs minőségére 

A gyümölcsös trágyázásának ideje, módjai (szerves-, műtrágyázás) 

A talajművelés, célja, jelentősége, feladata, módjai (mechanikai, vegyszeres, biológiai 

vagy talajtakarásos), menete 

Az öntözés célja, jelentősége 

A gyümölcstermő növények vízigénye 

Az öntözés időpontjai 

Öntözési célok a gyümölcstermesztésben (vízpótló, frissítő, kondícionáló, színező stb.) 



 

 

Öntözési módok a gyümölcstermesztésben: árasztó, barázdás, mikroöntözés 

(csepegtető, mini szórófejes, mini esőztető mikroszórófejes, mikroesőztető), esőszerű 

öntözés 

Az öntözés menete 

A gyümölcsfélék általános károsítói: élettani és fertőző betegségek, kártevők, gyomok 

A növényvédelem célja, jelentősége, feladata (a károsítók felismerése, az elterjedés 

megakadályozása, előrejelzés, megelőző, gyógyító védekezés) 

A növényvédelem módjai: karantén hatósági intézkedések, termesztéstechnikai, 

mechanikai, kémiai, biológiai, biotechnikai védekezés 

Komplex és integrált növényvédelem 

 

Zöldségnövények telepítésének gyakorlata 

A zöldségnövények hőigénye 

A zöldségnövények fényigénye 

A zöldségnövények vízigénye 

A zöldségnövények tápanyagigénye 

Az egyes makro- és mikroelemek növényi életfolyamatokban betöltött szerepe 

A zöldségnövények igénye a levegő összetételét illetően 

A talaj szerepe a zöldségfélék termesztésében 

A környezeti tényezők összefüggései és gyakorlati jelentőségük a zöldségnövények 

termesztésében 

A termesztőberendezések fogalma 

A termesztőberendezések csoportosítása: üvegházak vagy növényházak (szaporító, 

termesztő, vegyeshasznosítású növényházak), fóliás termesztőberendezések 

A zöldségfélék termesztési módjai: szabadföldi termesztés (korai-, tömegtermesztés), 

termesztőberendezés alatti termesztés 

A növényházi termesztés szerepe, jelentősége és sajátosságai 

A fóliás termesztőberendezések (alagút, ágy, sátor) alatti termesztés 

A váz nélküli fóliatakarásos termesztés 

Korai szabadföldi termesztés, szabadföldi tömegtermesztés 

Növényi sorrend, vetésszerkezet 

A biotermesztés lehetőségei, feltételei 

A szaporítás fogalma 

Szaporítási módok a zöldségtermesztésben: ivaros (magról), ivartalan (vegetatív) 

szaporítási eljárások 

A vetés, a vetőmag tulajdonságai 

A vetőmag vetés előtti kezelése 

A zöldségnövények tenyészterülete 

Vetésmódok, a vetés mélysége, a vetőmagszükséglet kiszámítása 

A vetés idejének ütemezése, a szabadföldi vetés, ültetés időpontjai 

A palántanevelés előnyei, módjai: tűzdelés nélküli és tűzdeléses palántanevelés 

A palántanevelés közegei és termesztőedényei 

A palántanevelés helye, időtartama, munkái, a palánta kiültetése 

A trágyázás célja, jelentősége 

A trágyázás módjai, menete: alaptrágyázás, indítótrágyázás, fejtrágyázás Szerves-, 

műtrágyázás a zöldségtermesztésben 

 

Szőlő telepítésének gyakorlata 
Az ültetvény-telepítések előkészítése (tereprendezés, talajmintavétel, talajelőkészítés, a 

tőkék helyének kitűzése, a szaporítóanyag előkészítése) 



 

 

Az ültetés (ültetés gödörbe, kézifúróval, hidrofúróval, fóliatakarással) 

Az ültetés befejező munkái (felcsirkézés, az ültetés minőségének ellenőrzése, 

törzskönyvezés) 

A telepítés gondozása 

Támberendezés-típusok tanulmányozása, építése (az oszlopok beállítása, karózás, 

huzalozás) 

A támberendezések karbantartása, felújítása 

A szőlőtőke részeinek megismerése 

A tőkeművelési módok bemutatása 

Európai vessző előállítása (begyűjtés helye, ideje) 

A vessző tárolása és növényvédelmi vonzata 

A szaporításra alkalmas vessző szabványa 

Az európai vessző iskolázása, módjai, ápolása, felszedése 

Alanyvessző előállítása, alanyfajták ismerete (mésztűrés, filoxéra-ellenállóság) 

Alanytelep éves ápolási munkái 

Az oltványkészítés műveletei 

Előhajtatás, edzés 

Oltványok iskolázása 

Gyökeres oltványok felszedése, szabványok 

In vitro szaporítóanyag előállítása 

 

  



 

 

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

21 541 02 

Sütőipari és gyorspékségi munkás 
RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS  

SZAKKÉPZÉSI HÍD PROGRAMBAN TÖRTÉNŐ 2 ÉVES OKTATÁSÁHOZ  

a 34 541 05 Pék szakképesítés kerettanterve alapján 

 
I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

A részszakképesítés azonosító száma: 21 541 02 

A részszakképesítés megnevezése: sütőipari és gyorspékségi munkás 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 21. Élelmiszeripar 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVI. Élelmiszeripar 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése  

Betöltött 15. életév 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és 

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 

pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:Nincs. 

 

XIV. A részszakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 



 

 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai hosszabb képzési idejű részszakképesítés oktatásához:  

  

SZH/1 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/1 

SZH/2 évfolyam 

heti óraszám 

SZH/2 évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

évfolyam 

éves óraszám  

(36 héttel) 

Közismeret 24 864 17 595 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
7,5 270+105 14,5 507,5 

Összesen 31,5 1134 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  
3 108 2 70 

(közismereti rész) 

8-10% szabad sáv  
0,5 18 1,5 52,5 

(szakmai rész) 

Mindösszesen 
35 1260+105 35 1225 

(teljes képzés ideje) 

 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 953 óra (270+105+507,5+18+52,5) nyári összefüggő 

gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 



 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként szabadsáv nélkül (és szabadsávval) 

 Szakmai követelmény-modulok Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

11945-16Sütőipari alapismeretek 

Sütőipari technológia I 1   

105 

1   

Szakmai gépek I 1+0,5   1   

Szakmai számítások I     1   

Szakmai gyakorlat I   4,5   7+1,5 

11919-16 Élelmiszerelőállítási 

alapismeretek 

Munka- és környezetvédelem 0,5       

Mikrobiológia és higiénia 0,5       

Minőségirányítás     0,5   

Minőség-ellenőrzés gyakorlat       3 

Gazdasági és fogyasztóvédelmi ismeretek     1   

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 3+0,5 4,5 4,5 10+1,5 

Összes heti/ögy óraszám 7,5+0,5 105 14,5+1,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, 

kérjük a pedagógusokat /tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve a gyakorlást és a 

tananyag elmélyítését. 
 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülni. 



 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11945-16Sütőipari 

alapismeretek 

Sütőipari technológia I 36 0 

105 

35 0 71 

Sütőipari nyersanyagok 20       20 

Sütőipari technológia szakaszai 10   8   18 

Kenyérfélék 6   5   11 

Péksütemények     10   10 

Finom pékáruk     10   10 

Egyéb termékek     2   2 

          0 

Szakmai gépek I 36+36 0 35 0 71 

Gépészeti alapok 6       6 

Raktározás eszközei, berendezései 9       9 

Tésztakészítés gépei 8       8 

Tésztafeldolgozás gépei, eszközei 13   3   16 

Kelesztő berendezések és eszközök, kemencék, sütők     21   21 

Szállítás eszközei, járművei, egyéb berendezések, eszközök     11   11 

Szakmai számítások I 0 0 35 0 35 

Mértékegységek átváltása     4   4 

Alapszámítások     4   4 

Sütőipari anyagnormák típusai     4   4 

Nyersanyagszámítások     18   18 

Kovász technológiai mutatóinak kiszámítása     5   5 

Szakmai gyakorlat I 0 162 0 245+52,5 407 

Pékség működése   4     4 

Nyersanyagok tárolása és előkészítése   48     48 

Tésztakészítés   36   50 86 

Tésztafeldolgozás   36   122 158 

Kelesztés   16   26 42 



 

 

Sütés   16   34 50 

Késztermékek kezelése, csomagolása, jelölése   6   13 19 

11919-16 

Élelmiszerelőállítási 

alapismeretek 

Mikrobiológia és higiénia 18 0 0 0 18 

Mikrobiológia és higiénia 13       13 

Higiénia 5       5 

Munka és környezetvédelem 18 0 0 0 18 

Munkavédelem 13       13 

Környezetvédelem 5       5 

Minőségirányítás 0 0 17 0 17 

Minőségirányítás     17   17 

Minőség-ellenőrzés gyakorlat 0 0 0 105 105 

Laboratóriumi alapok       6 6 

Tömegméréses alapvizsgálatok       12 12 

Térfogatméréses alapvizsgálatok       12 12 

Szakmaspecifikus titrimetriás vizsgálatok       15 15 

Érzékszervi vizsgálatok       9 9 

Üzemi minőségellenőrzés       15 15 

Technológiai tulajdonságok vizsgálata       27 27 

Szárazanyag, koncentráció, sűrűség vizsgálatai       9 9 

Gazdasági és fogyasztóvédelmi ismeretek 0 0 35 0 35 

Gazdasági alapok     18   18 

Vállalkozási alapok     8   8 

Marketing     7   7 

Fogyasztóvédelem     2   2 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 108+36 162 157 350+52,5 777+88,5 

Összes éves/ögy óraszám: 270+36 105 507+52,5 882+88,5 

Elméleti óraszámok/aránya 265/30,0%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 617/70,0%  

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, 

kérjük a pedagógusokat /tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve a gyakorlást és a 

tananyag elmélyítését. 
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.
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A 11945-16 azonosító számú Sütőipari alapismeretek 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

A 11945-16 azonosító számú Sütőipari alapismeretek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

Sütőipari 

technológia 

I. 

Szakmai 

gépek I. 

Szakmai 

számítások 

I. 

Szakmai 

gyakorlat 

I. 

FELADATOK 

Anyagszükséglet számítást végez adott összetétel alapján x   x x 

Nyersanyagot szakszerűen elhelyez a raktárban illetve nyersanyagot mozgat x x   x 

Közreműködik a tésztakészítésben x x   x 

Tésztafeldolgozást végez, oszt, alakít, pihentet x x   x 

Irányítással elvégzi a kemence kiszolgálását x x   x 

Használja a sütőipari eszközöket   x   x 

Irányítással kezeli a sütőipari gépeket és berendezéseket   x   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Nyersanyag szükséglet számításai x   x x 

Nyersanyagok csoportosítása x     x 

Tésztakészítési eljárások x x   x 

Kelesztés feltételei, eszközei x x   x 

Sütés feltételei x x   x 

Kéziszerszámok, eszközök használata   x   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Elemi számolási készség x   x x 

Komplex eszközhasználati képesség   x   x 

Kisgépek használata   x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x x x x 

Állóképesség   x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Segítőkészség x x x x 

Irányíthatóság x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Áttekintő képesség x x x x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x   x x 

 

34. Sütőipari technológia I. tantárgy 71 óra 

34.1. A tantárgy tanításának célja 

A pék szakmához szükséges alapvető sütőipari ismeretek elméleti tudásanyagának elsajátítása, 

amely megalapozza az alapvető gyakorlati ismeretek tudatos alkalmazását és a technológia 

könnyebb áttekinthetőségét. 

 

34.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

34.3. Témakörök 

34.3.1. Sütőipari nyersanyagok 20 óra 

Nyersanyagok csoportosítása, lisztek jelölése, elnevezése, tárolása, segédanyagok 

csoportosítása, tárolása, járulékos anyagok csoportosítása, tárolása.  



 

 

34.3.2. Sütőipari technológia szakaszai 18 óra 

Nyersanyagok előkészítésének műveletei,  

tésztakészítés célja, eljárások, dagasztási módok.  

Tésztafeldolgozás célja, műveletei.  

Kelesztés célja, leggyakrabban alkalmazott technológiai paraméterek.  

Sütés célja, sütés három feltétele.  

Késztermékek kezelésének műveletei. Csomagolás célja. 

 

34.3.3. Kenyérfélék  11 óra 

Kenyerek csoportosítása MÉ szerint.  

Kenyérgyártás eljárásai. Kenyérgyártás műveletei.  

Fehér kenyér és félbarna kenyér gyártása. 

 

34.3.4. Péksütemények 10 óra 

Péksüteményekhez tartozó termékcsoportok.  

Péksütemények jellemzői.  

Vizes tésztából készült péksütemények csoportjának termékei, vizes zsemle anyagnormája.  

Tejes tésztából készült péksütemények csoportjának termékei, tejes kifli anyagnormája.  

Dúsított tésztából készült péksütemények termékei.  

 

34.3.5. Finom pékáruk 10 óra 

Finom pékáruk csoportjába tartozó termékcsoportok. Finom pékáruk jellemzői. Tojással 

dúsított tésztából készült finom pékáruk termékei.  

Omlós tésztából készült finom pékáruk termékei. Omlós tészta kialakítása.  

Leveles tésztából készült finom pékáruk termékei. Leveles tészta szerkezet kialakítása.  

 

34.3.6. Egyéb termékek 2 óra 

Sütőipar egyéb termékeihez tartozó termékcsoportok. (Tartós termékek, nyers - fagyasztott 

termékek, zsiradékban sült termékek, diétás termékek, különleges táplálkozási igényt kielégítő 

termékek,  

 

34.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem 

 

34.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

34.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. szemléltetés x x x   

2. gyakoroltatás x x     

3. önálló feladatmegoldás x       

4. házi feladat x x x   

5. megbeszélés   x x   

6. előadás     x   

 

34.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 



 

 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x     

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x       

1.6. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x     

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.4. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x     

3. Komplex információk körében 

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x x x   

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

4.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x x   

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység x x     

5.2. Műveletek gyakorlása x x     

5.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján x x     

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése x x     

7. Vizsgálati tevékenységek körében 

7.1. Technológiai próbák végzése x x     

7.2. Technológiai minták elemzése x x     

8. Szolgáltatási tevékenységek körében 

8.1.. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x       

8.2. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

 

34.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

35. Szakmai gépek I. tantárgy 71 óra 

35.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tananyagának elsajátításával a tanuló képet kap a sütőiparban használt gépek, 

berendezések, eszközök szakszerű használatáról, munkavédelmi szabályairól, takarításukról.  

 

35.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

35.3. Témakörök 

35.3.1. Gépészeti alapok 6 óra 

Sütőipari gépeknél felhasználható anyagok, erőátviteli gépelemek, hajtások (hajtási elv). 

 

35.3.2. Raktározás eszközei, berendezései 8 óra 

 Raklapok, polcok, kézi szállító eszközök szakszerű használata, munkavédelmi szabályok, 

higiéniai előírások.  

Zsákos liszttárolás előírásai, raklapok, kézikocsik használata, munkavédelmi szabályok, 

higiéniai előírások.  

Szitálás elve.  

Lisztcentrifugák kezelése, munkavédelmi szabályok, higiéniai előírások. 

 

 



 

 

35.3.3. Tésztakészítés gépei 8 óra/8 óra 

Dagasztógépek működési elve.  

Spirálkarú dagasztógép és a keverő–habverő gép kezelése, munkavédelme, higiéniai előírásai 

 

35.3.4. Tésztafeldolgozás gépei, eszközei 16 óra 

Osztógépek: kézi, kisüzemi süteménytészta osztó, karos osztó gömbölyítő gép kezelése, 

munkavédelme, higiéniai előírásai.  

Szalagos kiflisodrógép kezelése, munkavédelme, higiéniai előírásai. 

35.3.5. Kelesztő berendezések és eszközök, kemencék, sütők 21 óra 

Kelesztés eszközei: szakajtók, kelesztőláda, sütőlemezek, formák.  

Kelesztőkamrák kiszolgálása, higiéniája, munkavédelme.  

Kemencék hőközlési módjai: közvetlen, közvetett.  

Kemencék üzemeltetésének feladatai.  

Kemencék munkavédelme, higiéniája 

 

35.3.6. Szállítás eszközei, járművei, egyéb berendezések, eszközök 11 óra 

Rekeszek, ládák, konténerek használata, méretei.  

Szállítóautók előírásai. 

Hűtőgépek kezelése, higiéniája.  

Szeletelő csomagoló gépek kezelése, munkavédelme higiéniája. 

 

35.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem, szemléltetéshez: sütőüzem 

 

35.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

35.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. Szemléltetés x x x   

2. gyakorlotatás x x     

3. megbeszélés x x x   

4. önálló munka x       

5. csoportmunka   x x   

6. házi feladat x       

 

35.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni 
csoport-

bontás 
osztálykeret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x     

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 



 

 

2.1. Írásos elemzések készítése x x     

2.2. Leírás készítése x       

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x x x   

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x x     

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Csoportos helyzetgyakorlat   x x   

 

35.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

36. Szakmai számítások I. tantárgy 35 óra 

36.1. A tantárgy tanításának célja 

Tanulók alapvető számolási készségének fejlesztése. Sütőipari számítási szabályok 

megismerése, mértékegységek, nagyságrendek alkalmazása. 

 

36.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

36.3. Témakörök 

36.3.1. Mértékegységek átváltása 4 óra 

Tömeg, térfogat és időegységek átváltása kisebb és nagyobb mértékegységre. Nagyságrendek 

érzékelése. 

 

36.3.2. Alapszámítások 4 óra 

Aránypár számítások, % számítások, ezrelék számítások, összeadás, kivonás, keverékek 

számításai.  

Oldatok számításai, sűrűség számítás. 

 

36.3.3. Sütőipari anyagnormák típusai 4 óra 

Kenyér anyagnormák %-os és nyersanyag tömeg megadásával.  

Péksütemény anyagnormák és finom pékárú anyagnormák % és tömeg megadásával. Töltelék 

normák.  

Felületi szóróanyagok.   

 

36.3.4. Nyersanyagszámítások 20 óra 

Adott termékmennyiség alapján szükséges nyersanyagok számítása, kenyerek, péksütemények 

és finom pékáruk megadott normáival.  

Tészta tömegének kiszámolása. 

 

36.3.5. Kovász technológiai mutatóinak kiszámítása 8 óra 

Kovász technológiai mutatóinak definíciói.  

Kovásznagyság számítása megadott összes liszt alapján.  

Kovászsűrűség számítása megadott kovászliszt alapján. kovászba adagolt élesztő számítása 

összes élesztő, illetve kovászliszt alapján.  

Kovász tömegének kiszámolása a kovász nyersanyagainak alapján.  

 

36.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

36.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 



 

 

36.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x x   

2. megbeszélés x x x   

3. előadás x x x   

4. gyakorlotatás x       

5. önálló feladatmegoldás x       

 

36.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x     

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     

1.6. Információk feladattal vezetett rendszerezése x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x x     

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x x     

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x x     

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

 

36.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

37. Szakmai gyakorlat I. tantárgy 407 óra/ 

37.1. A tantárgy tanításának célja 

Sütőipari ismeretek alkalmazása abból a célból, hogy a tanuló képet kapjon a pékség 

működéséről és az alapműveletek sorrendjéről, jelentőségéről. A tanuló alapokat kapjon a 

magasabb évfolyam követelményeinek elsajátításához. 

 

37.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

37.3. Témakörök 

37.3.1. Pékség működése 4 óra 

Pékség helyiségeinek rendeltetése, az adott pékségben gyártott termékek.  

Gépek elhelyezése, adott pékség technológia sorrendje.  

Pékségben elvárt magatartás, munkafegyelem. 

 

37.3.2. Nyersanyagok tárolása és előkészítése 48 óra 

Nyersanyagok tárolásának bemutatása.  

Szakosított tárolás elvei. Anyagok szabályos elhelyezése.  

Anyagok szabályos mozgatása.  

Hűtés ellenőrzése.  



 

 

Mérési feladatok elvégzése tömegre, térfogatra különböző anyagoknál, különböző 

nagyságrendekben (kg, dkg, g, liter, dl.). 

Nyersanyagok helyes munkahelyi tárolása. 

 

37.3.3. Tésztakészítés 86 óra 

Tészta nyersanyagainak összemérése.  

Dagasztás folyamata.  

Csészecsere.  

Dagasztógép kezelése üzemben lévő gépeken.  

Dagasztási idő beállítása.  

Megfelelően bedagasztott tészta jellemzői. 

Kézi dagasztás. 

 

37.3.4. Tésztafeldolgozás 158 óra 

Tésztafeldolgozás műveletei: kézi tésztaosztás, tészta mérés, gömbölyítés, hosszformázás.  

Kiflisodrás.  

Briósfélék fonása.  

Kalácsfonás több szálból.   

Osztógépek és kiflisodrók kezelése. 

 

37.3.5. Kelesztés 42 óra 

Kelesztőeszközök megismerése, előkészítése. Kelesztőkamrák által jelzett értékek 

értelmezése. Kelesztőkamrák kiszolgálása, higiéniája, munkavédelme. 

 

37.3.6. Sütés 50 óra 

Sütés szerepe a pékségben.  

Tészták előkészítése a vetésre.  

Vetési műveletek.  

Kemencék által mutatott értékek értelmezése.  

Megsült termékek kisütése, felületkezelés.  

Kemencék kiszolgálásának munkavédelme. 

 

37.3.7. Késztermékek kezelése, csomagolása, jelölése 19 óra 

Termékek hűtésének és tárolásának körülményei.  

Késztermékek csomagolása. Csomagoló anyagok fajtái, zárása.  

Termékek jelölésének szabályos elhelyezése.  

Késztermékek szabályos elhelyezése szállítóeszközben.   

 

37.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanműhely, tanüzem, üzem 

 

37.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

37.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. gyakoroltatás x x     

2. önálló munka x       

3. bemutatás x x     

 

37.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 



 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.2. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x       

3.2. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után x       

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

4.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

5. Gyakorlati munkavégzés körében 

5.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység x x     

5.2. Műveletek gyakorlása x x     

5.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján x x     

6. Üzemeltetési tevékenységek körében 

6.1. Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján x       

6.2. Feladattal vezetett szerkezetelemzés x x     

6.3. Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése x       

6.4. Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről x       

7. Vizsgálati tevékenységek körében 

7.1. Technológiai próbák végzése x x     

7.2. Technológiai minták elemzése x       

8. Szolgáltatási tevékenységek körében 

8.1. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x       

8.2. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

 

37.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

  



 

 

A 11919-16 azonosító számú Élelmiszerelőállítási 

alapismeretek megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
 

A 11919-16 azonosító számú Élelmiszerelőállítási alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 
x         

Tudatosan alkalmazza az élelmiszer-ipari mikroorganizmusait   x       

Nyersanyagot, készterméket vizsgál       x   

Betartja és betartatja az élelmiszer-előállításra vonatkozó higiéniai 

előírásokat és HACCP szabályokat 
    x     

Vállalkozási és kereskedelmi tevékenységet folytat         x 

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében 

a fogyasztóvédelmi előírásokat 
        x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkahelyi egészség és biztonság mint érték x         

Laboratóriumi alapmérések, alapműveletek       x   

Mikrobiológiai alapok   x       

Alapanyag minősítés, késztermék minősítés, gyártásközi 

ellenőrzések alapelvei 
    x     

Kereskedelmi és marketing alapok         x 

A képzéshez illeszkedő haza és európai uniós fogyasztóvédelmi 

előírások 
        x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x x 

Jogszabályok ismerete     x x   

labortechnikai eszközök használata       x   

Információforrások kezelése x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önállóság x     x   

Megbízhatóság     x     

Elhivatottság, elkötelezettség x x     x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x x x x 

Kapcsolatfenntartó készség x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Helyzetfelismerés x     x   

Numerikus gondolkodás, matematikai készség     x x   

Körültekintés, elővigyázatosság x x     x 

  



 

 

38. Munka – és környezetvédelem tantárgy 18 óra 

38.1. A tantárgy tanításának célja 

A biztonságos és egészséges munkavégzés szabályainak tudatos alkalmazása. A 

munkavédelem készség szintű alkalmazása. Balesetvédelmi előírások alkalmazása. 

Elsősegélynyújtás alapszintű elsajátítása 

 

38.2. Témakörök 

38.2.1. Munkavédelem 13 óra 

Munkavédelem célja, szabályozása, feladata, területei.  

Munkavédelmi feladatok a munkaadó és a munkavállaló részéről.  

Munkavédelmi jogok és kötelességek.  

Munkavédelmi eszközök, védőruha és munkaruha.  

Baleset megelőzés feladatai.  

Munkaegészségügyi előírások az élelmiszeriparban, és szakma specifikusan. Ergonómia.  

Hőmunka.  

Munkavégzés hatása az emberi szervezetre. Munkalélektan.  

Munkavédelmi kockázatértékelés készítésének kötelezettségei.  

Érintésvédelem fajtái, ellenőrzése. Villamos berendezések munkavédelme.  

Tűz elleni védekezés, teendők tűz esetén.  

Elsősegélynyújtás alapjai 

 

38.2.2. Környezetvédelem 5 óra 

Környezetvédelem célja, területei.  

Szakmaspecifikus környezetvédelmi szabályok.  

Hulladékkezelés előírásai.  

Veszélyes hulladékok kezelése.  

Füstgáz kibocsátásra vonatkozó szabályok  

 

38.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanterem 

 

38.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

38.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. Beszélgetés   x x   

2. Bemutatás x x x   

3. Szemléltetés   x x   

4. Előadás   x x   

5. Megbeszélés x x x   

 

38.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       



 

 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x       

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése   x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x     

2.2. Leírás készítése   x x   

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x     

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel   x     

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x x     

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban     x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x x     

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról   x x   

4.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján   x     

4..4. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után   x     

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x       

 

38.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

39. Mikrobiológia és higiénia tantárgy 18 óra 

39.1. A tantárgy tanításának célja 

Az élelmiszeriparban előforduló hasznos és káros mikroorganizmusok tudatos alkalmazása illetve 

védekezés ellenük a mikroorganizmusok életfeltételeinek befolyásolásával. Az élelmiszer-higiéniai 

szabályainak megismertetése, a biztonságos élelmiszer előállítás előírásainak alkalmazása 

 

39.2. Témakörök 

39.2.1. Mikrobiológia 13 óra 

Mikrobiológia tárgya.  

Mikroorganizmusok csoportosítása.  

Mikroorganizmusok életfeltételei.  

Életfeltételek szabályozása.  

Mikroorganizmusok anyagcseréje, anyagcsere termékei.  

Mikroorganizmusok szaporodása, szaporodás szabályozása.  

Mikroorganizmusok élelmiszer-ipari szerepe.  

Szakma specifikus mikroorganizmusok szerepe az adott élelmiszeripari ág technológiájában.  

Védekezés a káros mikroorganizmusok ellen.  

Élelmiszer fertőzés és mérgezés 

 

39.2.2. Élelmiszeripari higiénia 5 óra 

Élelmiszeripari általános higiéniai előírásai.  

Üzemi higiénia: raktározás, feldolgozás, késztermék tárolás és szállítás higiéniája. Gépek 

higiéniája.  

Személyi higiénia.  

Tisztálkodás.  

Munkaruha higiéniája 

 

39.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanterem 

 

39.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 



 

 

39.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. Előadás   x x   

2. magyarászat   x x   

3. Önálló munka x       

4. feladat megoldás x       

5. megbeszélés   x x   

 

39.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x     

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     

1.6. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése x       

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x x     

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x x     

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

3. Komplex információk körében 

3.1. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján   x     

3.2. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után x x     

3.3. Utólagos szóbeli beszámoló x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

4.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

4.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

4.5. Csoportos versenyjáték   x     

 

39.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

40. Minőségirányítás tantárgy 17 óra 

40.1. A tantárgy tanításának célja 

Az élelmiszeripari termékek felelősségteljes előállításának elvei. A tanulók felelősségérzetének 

fejlesztése. A fogyasztók egészségi és gazdasági érdekei tiszteletének fejlesztése. A hatósági 

eljárásrend megismerése 

 

40.2. Témakörök 

40.2.1. Minőségirányítás 17 óra 

Minőség fogalma.  

Élelmiszerminőség elemei példákkal.  



 

 

Élelmiszerbiztonsági veszélyek. Veszélyek megelőzése. Veszélyek azonosítása. Minőség 

irányítás jogi szabályozása.  

Minőségirányítási rendszerek az élelmiszeriparban (kötelező, választott). Minőségirányítás 

dokumentumai, dokumentáció vezetése. 

 

40.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

szaktanterem, tanterem 

 

40.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

40.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. előadás   x x   

2. magyarázat x x x   

3. megbeszélés x x x   

4. gyakoroltatás x x     

5. szemléltetés x       

 

40.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x     

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x x     

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x x     

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x x     

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x x     

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x     

4.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján   x     

4.4. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után x       

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

5.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

5.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x x   

5.5. Csoportos versenyjáték   x x   



 

 

6. Vizsgálati tevékenységek körében 

6.1. Technológiai próbák végzése x       

 

40.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

41. Minőség-ellenőrzés gyakorlat tantárgy 105 óra 

41.1. A tantárgy tanításának célja 

A nyersanyagok, félkész és késztermékek minőségi előírásainak ellenőrzésével kialakítani a 

felelősségtudatot az élelmiszerek előállításánál. Az üzemi minőségellenőrzéssel segíteni az 

áttekintőképesség, a precizitás, pontosság kialakítását. 

 

41.2. Témakörök 

41.2.1. Laboratóriumi alapok 6 óra 

Laboratóriumi rendszabályok ismertetése.  

Vegyszerek, kezelése, felhasználásuk szabályai.  

Eszközök ismertetése, szakszerű használata.  

Laboratóriumi mérések jegyzőkönyvezésének szabályai  

 

41.2.2. Tömegméréses alapvizsgálatok 12 óra 

Tömegmérés eszközei, mértékegységei.  

Érzékenység, terhelhetőség fogalma.  

Tömegmérés szabályai.  

Mérés fogalma, mennyiség jelentése.  

Tömegmérési feladatok. 

Lemérés, bemérés.  

Szabályos mintavétel.  

Szakmára jellemző tömegmérési vizsgálatok.  

Nyersanyag, félkész és késztermék tömegének mérése.  

Termék valamely fizikai alkotójának mérése (töltelék, bevonat).  

Nedvességtartalom mérés. 

 

41.2.3. Térfogatmérése alapvizsgálatot 12 óra 

Térfogatmérő eszközök ismertetése.  

Térfogatmérési feladatok.  

Jelre állítás, hitelesítés. 

Szakmára jellemző térfogatmérések 

 

41.2.4. Szakmaspecifikus titrimetriás vizsgálatok 15 óra 

Titrimetriás vizsgálatok célja.  

Indikátorok szerepe.  

Térfogatos elemzés lényege.  

Savak, lúgok titrálása.  

Szakmára jellemző nyersanyagok vagy késztermékek titrálásos vizsgálata  

 

41.2.5. Érzékszervi vizsgálatok 9 óra 

Nyersanyagok, késztermékek érzékszervi tulajdonságainak vizsgálata, szabvány szerinti 

minősítése.  

Érzékszervi vizsgálatok értékelése 

 

41.2.6. Üzemi minőségellenőrzés 15 óra 

Gyártásközi ellenőrzések elvégzése.  

Nyersanyagok vizsgálata, technológiai paraméterek ellenőrzése, dokumentálása, kiértékelése.  

Késztermékek vizsgálata  

 



 

 

41.2.7. Technológiai tulajdonság vizsgálata 27 óra 

Szakmára jellemző nyersanyag, félkész vagy késztermék vizsgálatok vonatkozó szabványok 

alapján  

 

41.2.8. Szárazanyag, koncentráció, sűrűség vizsgálata 9 óra 

Refraktometriás vizsgálatok.  

Sűrűségmérés.  

Különböző koncentrációjú oldatok készítése, meghatározása 

 

41.3. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

laboratórium, tanüzem, üzem 

 

41.4. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

41.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. szemléltetés x x x   

2. bemutatás x x x   

3. gyakoroltatás x       

4. önálló feladatmegoldás x       

5. magyarázat x x x   

6. megbeszélés x x     

 

41.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x     

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x x   

2. Csoportos munkaformák körében 

2.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

2.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

2.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

2.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

2.5. Csoportos versenyjáték   x     

3. Vizsgálati tevékenységek körében 

3.1. Technológiai próbák végzése x x     

3.2. Technológiai minták elemzése x x     

3.3. Geometriai mérési gyakorlat         

3.4. Vegyészeti laboratóriumi alapmérések x x     

3.5. Anyagminták azonosítása x       

3.6. Tárgyminták azonosítása x x     

4. Szolgáltatási tevékenységek körében 



 

 

4.1. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x       

4.2. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

 

41.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

42. Gazdasági és fogyasztóvédelmi ismeretek tantárgy 35 óra 

42.1. A tantárgy tanításának célja 

A gazdasági folyamatok, összefüggések megismertetése. A vállalkozások indításának, 

működtetésének feladatainak megismerése, alkalmazása, ezzel a gazdaság alapelemének számító 

értékteremtő tevékenységek elsajátítása 

 

42.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

42.3. Témakörök 

42.3.1. Gazdasági alapok 18 óra 

Gazdaság működése, körfolyamata.  

Gazdasági rendszerek.  

Piacgazdaság működése.  

Szükségletek, hierarchiája.  

Igények és javak.  

Piac működése, szereplői, elemei.  

Piac szabályozása.  

Pénzügyi szervezetek, szerepük, működésük.  

Hitel fogalma, fajtái.  

Pénzforgalom szabályai.  

Adózási alapfogalmak.  

Kereskedelem fajtái, szereplői, szerepe a gazdaságban 

 

42.3.2. Vállalkozási ismeretek 8 óra 

Vállalkozások szerepe a gazdaságban.  

Vállalkozások típusai.  

Vállalkozások alapítása, indítása, működtetése, megszüntetése 

 

42.3.3. Marketing 7 óra 

Marketing fogalma.  

Marketing mix elemei.  

Termékéletpálya.  

Reklám szerepe.  

Reklám jellemzői, típusai A témakör részletes kifejtése 

 

42.3.4. Fogyasztóvédelem 2 óra 

Alapfogalmak (tudatos fogyasztó, vállalkozás, forgalmazó, termék és szolgáltatás, eladási ár 

és egységár, online adásvételi és szolgáltatási szerződés) 

Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése) 

Csomagolás (alapvető előírások) Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, 

szóbeli, írásbeli panasz, jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje). Fogyasztói 

érdekek képviseletét ellátó egyesületek 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

Piacfelügyeleti alapfogalmak A hatósági ellenőrzés 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései (méret, súly, használhatóság 

ellenőrzése, vásárlók könyvének vezetése, üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás, e-

kereskedelemhez kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások) 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

42.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 



 

 

tanterem, szaktanterem, tanbolt 

 

42.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

42.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. előadás   x x   

2. szemléltetés   x x   

3. megbeszélés x x x   

4. magyarázat x x x   

5. egyéni munka x       

6. gyakoroltatás x       

 

42.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x     

1.4. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x       

1.5. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x x     

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x x     

2.3. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

3.2. Csoportos versenyjáték   x     

 

42.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

SZH/1 évfolyamot követően 105 óra 

A SZH/1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Pékség helyiségeinek rendeltetése, adott pékségben gyártott termékek. Gépek elhelyezése, adott 

pékség technológia sorrendje. Pékségben elvárt magatartás, munkafegyelem. 

 

Nyersanyagok tárolásának bemutatása. Szakosított tárolás elvei. Anyagok szabályos 

elhelyezése. Anyagok szabályos mozgatása. Hűtés ellenőrzése. Mérési feladatok elvégzése 

tömegre, térfogatra különböző anyagoknál, különböző nagyságrendekben (kg, dkg, g, liter, dl.) 

Nyersanyagok helyes munkahelyi tárolása. 

Tészta nyersanyagainak összemérése. Dagasztás folyamata. Csészecsere. Dagasztógép kezelése 

üzemben adott gépeken. Dagasztási idő beállítása. Megfelelően bedagasztott tészta jellemzői. 

Kézi dagasztás. 

Tésztafeldolgozás műveletei: kézi tészta osztás, tészta mérés, gömbölyítés, hosszformázás. 

Kiflisodrás. Briósfélék fonása. Kalácsfonás több szálból.  Osztógépek kezelése.  



 

 

Kelesztőeszközök megismerése, előkészítése. Kelesztőkamrák által jelzett értékek értelmezése. 

Kelesztőkamrák kiszolgálása, higiéniája, munkavédelme. 

 

Sütés szerepe a pékségben. Tészták előkészítése a vetésre. Vetési műveletek. Kemencék által 

mutatott értékek értelmezése. megsült termékek kisütése, felületkezelés. Kemencék 

kiszolgálásának munkavédelme. 

 

Termékek hűtésének és tárolásának körülményei. Késztermékek csomagolása. csomagoló 

anyagok fajtái, zárása. Termékek jelölésének szabályos elhelyezése. Késztermékek szabályos 

elhelyezése szállítóeszközben  
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Nagyobb SZAKKÉPZÉSI HÍD program - közismereti tanterv "B" változathoz kapcsolódó rész-szakképesítések 
                Szakmai program Szakmai és vizsga követelmények 

Képzési 

idő 

aránya Ágazati besorolás Szint 
Tanulmányi 

terület 
Sorszám 

Szakképesítések 

megnevezése 
Szakmacsoport Rendeletszám 

Magyar Közlöny 

(MK) szám, 

dátum 

Rendeletszám 

Magyar Közlöny 

(MK) szám, 

dátum 

V 
 Képző- és 

iparművészet 
21 215 01 Kosárfonó 4 

 Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 8. 

számú melléklete 7.18. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. 

augusztus 31. 

Az emberi erőforrások minisztere 27/2016. (IX. 16.) EMMI 

rendelete 

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről - 2. 

melléklet a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelethez 84. sorszám 

MK139. szám,  

2016. 

szeptember 16.  

hosszabb 

XXVI  Kereskedelem 

31 341 05 
Élelmiszer-, 

vegyiáru eladó 
17 

 Kereskedelem-

marketing, üzleti 

adminisztráció 

A nemzetgazdasági miniszter 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelete 

a szakképzési kerettantervekről - 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 8. 

számú melléklete 7.7. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. 

augusztus 31. 

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet 2.számú melléklete 

42.sorszám 

MK 127. szám, 

2016. augusztus 

26. 

hosszabb 

31 215 01 Virágbolti eladó 20  Mezőgazdaság 

A nemzetgazdasági miniszter 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelete 

a szakképzési kerettantervekről - 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 8. 

számú melléklete 7.25. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. 

augusztus 31. 

2. melléklet az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelethez 

111.sorszám 

MK 121. szám, 

2016. augusztus 

19. 

hosszabb 

21 622 02 Parkgondozó 20 Mezőgazdaság 

A nemzetgazdasági miniszter 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelete 

a szakképzési kerettantervekről - 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 8. 

számú melléklete 7.22. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. 

augusztus 31. 

56/2016. (VIII. 19.)  FM rendelet a földművelésügyi miniszter 

hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről 83. sorszám 

MK 121. szám, 

2016. augusztus 

19. 

hosszabb 

XXXVI  Élelmiszeripar 31 541 15 Falusi vendéglátó 21  Kereskedelem 

A nemzetgazdasági miniszter 30/2016. 

(VIII. 31.) NGM rendelete 

a szakképzési kerettantervekről - 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 8. 

számú melléklete 7.12. sorszám 

MK 129. szám, 

2016. 

augusztus 31. 

2. melléklet az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelethez 

34.sorszám 

MK 121. szám, 

2016. augusztus 

19. 

hosszabb 
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SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

21 215 01 

Kosárfonó 
rész-szakképesítés  

SZAKKÉPZÉSI HÍD programban történő 2 éves oktatásához  

a 34 215 01 Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés kerettanterve alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakmai tantervi adaptáció  

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 21 215 01 Kosárfonó rész-szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet, 

– a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült. 

 

II. A rész-szakképesítés alapadatai 

A rész-szakképesítés azonosító száma: 21 215 01  

A rész-szakképesítés megnevezése: Kosárfonó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: V. Képző- és iparművészet 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése 

Betöltött 15. életév 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a rész-

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 



 

 

alábbiak: nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs. 

 

XV. A rész-szakképesítés óraterve 2 éves (20 hónapos) nappali rendszerű oktatásra 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai hosszabb képzési idejű rész-szakképesítés oktatásához:  

 

SZH/1. 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/1. 

évfolyam 

éves óraszám (36 

héttel) 

SZH/2. 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/2. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 16,5 594 10 350 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
15 540+105 21,5 752,5 

Összesen 31,5 1134+105 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  

(közismereti rész) 
2,5 90 1 35 

8-10% szabad sáv  

(szakmai rész) 
1 36 2,5 87.5 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+105 35 1225 

A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő 1521 óra (540+105+752,5+36+87,5) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt.  

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül (és szabadsávval) 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1. 

évfolyam 

SZH/2. 

évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése 

Művészettörténet 1    

105  

 1   

Általános néprajz 1    1    

Rajz gyakorlatok  2  1 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

1    

Népi kézműves 

vállalkozásismeret, 

marketing 

1  2  

10690-12 

Kosárfonás 

Kosárfonás szakmai ismeretek 1     1   

Kosárfonás szakmai néprajz     1    

Kosárfonás szakmai rajz 

gyakorlatok 
 1  2+0,5 

Kosárfonás gyakorlatok  6+1  10+2 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám  5 9 +1  6 13+2,5  

Összes heti/ögy óraszám 14 +1 105  19 +2,5 
 

A kerettanterv-adaptáció szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

8. § (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 

kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 

legalább 90%-át lefedi.  



 

 

A szakmai tárgyak órakeret felhasználásához, a kiadott szakmai program adaptációkhoz 

képest tantestületünk nem írt elő új tananyagot, hanem tantárgyanként, az egyes tematikai 

egységek között, a szaktanár osztja el a rendelkezésre álló időkeretet az alkalmazható tudás 

megszerzése és a képességek fejlesztése céljából. 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen SZH/1. évfolyam SZH/2. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése 

Művészettörténet  36     35  71 

Egyetemes művészet  18     18  36 

Magyar művészettörténet  18    17  35 

Általános néprajz  36    35  71 

Tárgyi néprajz 12     12  24 

Szellemi néprajz      8  8 

Ünnepkörök, szokások 12     8  20 

Tájegységek néprajza 12   7  19 

Rajz gyakorlat  72   35 107 

Színtan  12   2 14 

Ornamentika  20   10 30 

Szakrajzi alapismeretek  20   10 30 

Térábrázolás   20   13 33 

Népi kézműves szakmai 

alapismeretek 
36     36 

Mesterségbemutató, vásár 12     12 

Szakmai előmenetel 8     8 

Zsűriztetés 8     8 

Szakmai fórumok 8     8 

Népi kézműves 

vállalkozásismeret, 

marketing 

36   70  106 

Népi kézműves marketing 

alapjai 
36     36 

Népi kézműves vállalkozási 

alapismeretek 
   70  70 

10690-12 

Kosárfonás 

Kosárfonás szakmai 

ismeretek 
36     35  71 

A fonatok kialakulása 

szakmatörténet, a szakma 

jeles alkotói 

5     5   10 

A szálas anyagok fonásának 

ökológiai tényezői 
 5     5  10 

A kosárfonás alapanyagai  5     5  10 

A kosárfonás eszközei  3   105  2  5 



 

 

Fonástípusok, szegések és 

fülek alkalmazása 
10   10  20 

Kosár típusok   6     6  12 

A kosarak javítási 

lehetőségei 
2   2  4 

Kosárfonás szakmai 

néprajz 
   35  35 

A Kárpát-medencei 

magyarság és a 

nemzetiségek legjellemzőbb 

kosár kultúrája, formai 

gazdagsága 

     11 

A tájegységek motívum és 

formakincse 
     12 

A tárgyak, szokások, 

környezetbe illesztése, 

alkalmazása 

     12 

Kosárfonás szakmai rajz 

gyakorlatok 
 36   70 106 

Különböző térformák 

megjelenítése 
 10   10 20 

Reprodukciós rajzok 

készítése, átdolgozása, 

alkalmazása 

 6   10 16 

Alapfokú kivitelezési és 

műhelyrajz készítés 
 10   20 30 

Mintagyűjtemény, vázlat, 

tervdokumentáció készítés, 

archiválás 

   10   30 40 

Kosárfonás gyakorlatok  216   350 566 

Különböző típusú kosáraljak, 

lábazatok, oldalak ismerete, 

szerkezetek kialakítása, 

fonása  

 66   130 196 

Különböző típusú kosarak 

szegések befejező műveletek 

ismerete, készítése 

 90   150 240 

Különböző kosárfülek 

ismerete, készítése 
 40   50 90 

A különböző kosarak 

javítása 
  10    10 20 

Zöldvesszőből készült 

paraszti munkák 
  10    10 20 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám:  180 324   210 455 1169 

Összes éves/ögy óraszám:  504 105 665 1274 

Elméleti óraszámok/aránya 390/30,6%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 884/69,4%  

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

A szakmai tárgyak órakeret felhasználásához, a kiadott szakmai program adaptációkhoz 

képest tantestületünk nem írt elő új tananyagot, hanem tantárgyanként, az egyes tematikai 

egységek között, a szaktanár osztja el a rendelkezésre álló időkeretet az alkalmazható tudás 

megszerzése és a képességek fejlesztése céljából. 



 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás.  



 

 

A 10681-12 azonosító számú, Népi kézműves 

vállalkozás működtetése megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 
A 10681-12 azonosító számú, Népi kézműves vállalkozás működtetése megnevezésű 

szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák 

10681-12 

Népi kézműves 

vállalkozás 

működtetése 

Művé-szet- 

történet 
Általános néprajz Rajz gyakorlat 

Népi kézműves 

szakmai 

alapismeretek 

Népi 

kézműves 

vállalko-

zásismeret, 

marketing 
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FELADATOK 

Folyamatosan bővíti szakmai 

művészeti, néprajzi ismereteit 
× × x x             

A hagyományos mintakincs 

alapján az alapanyag, forma, 

funkció és a díszítmény 

harmonikus egységét 

alkalmazva alkot 

 × x     x         

Figyelemmel kíséri a kortárs 

kézművesek tevékenységét 
 ×          x x x   

Kialakítja, berendezi műjelét 

műhelygalériáját 
    X     X       

Kialakítja és kezeli raktárát                 

hagyományőrző 

rendezvényeket látogat 
       x         

Mesterségbemutatót tart, 

bemutatókon, vásárokon, 

pályázatokon részt vesz 

  x  x  x          

Zsűrizteti termékeit, minőségi 

munkavégzésre törekszik 
  x              

Tájékozódik szakmai 

fejlődésének lehetőségiről,- 

szakmai pályázatok, 

továbbképzések, szakmai 

fórumok, érdekképviseleti 

szervezetek – különféle 

szakmai rangok, címek ( 

Népművészeti Ifjú Mestere, 

Népi iparművész) 

   x  x   x        



 

 

megszervezésének módjáról 

Vállalkozást indít és működtet         x     x   

Üzleti tervet készít       x         x 

Kiépíti, létrehozza saját 

arculatát, promóciós 

anyagokat, cégért készít 

          x  x  x x 

Piackutatást végez, 

meghatározza a 

célközönséget, kivitelezési 

koncepciót alakít ki 

            x  x x 

Kialakítja értékesítési 

csatornáit 
            x  x x 

Költségkalkulációt, 

árkalkulációt készít, alapanyag 

szükségletet számol, 

tájékozódik az alapanyag 

beszerzés lehetőségeiről 

            x    

Garanciát vállal munkájára              x   

Gondoskodik a biztonságos 

raktározásról 
           x     

Gondoskodik a késztermék 

csomagolásáról, ellátja a 

megfelelő információkkal 

            x    

Dokumentálja munkáit 

(rajzos, műszaki, foto 

dokumentáció) 

   x             

Gondoskodik munkavédelmi 

szabályok betartásáról és 

baleset megelőzésről 

  x   x           

Dokumentál, 

elvégzi/elvégezteti a 

szükséges adminisztrációt 

       x x        

SZAKMAI ISMERETEK 

A művészettörténet 

stíluskorszakai, szellemi és 

tárgyi sajátosságai 

× ×               

A különböző társadalmi 

rétegek hagyományos 

környezete, szellemi és tárgyi 

sajátosságai 

× ×               

Népművészet, néprajz alapjai      x           

A művészettörténet 

stíluskorszakai, szellemi és 

tárgyi sajátosságai 

x       x         

Különböző társadalmi rétegek 

hagyományos környezete, 

tárgykultúrájának változásai 

     x           

Jelentős bemutatók, 

pályázatok 
   x  x           

A zsűriztetés lehetőségei    x x  x          

A műhely, műhelygaléria 

létrehozásának törvényességi, 

szakmai szempontja 

   x x x   x        

A műhely, műhelygaléria 

berendezésének, 

munkavédelmi, 

környezetvédelmi, és szakmai, 

és látványosság szempontjából 

történő kialakítása  

    x x x          



 

 

A raktár kialakítása, 

működtetése, a raktárkezelés 

szabályai 

        x  x      

Vállalkozási formák          x       

A vállalkozás létrehozásának. 

működtetésének szabályai 
     x           

Piackutatás és marketing 

alapjai 
    x            

Saját promotálás készítése         x   x     

Költségkalkuláció, árképzés    x             

Üzleti terv SWOT analízis 

készítés 
      x   x       

A kivitelezési-és műhelyrajz 

készítésének alapjai 

egyezményes jele, pontos 

használatuk 

  X X X            

A népi kézművesség 

termékeinek értékesítési 

formái lehetőségei 

     X         X X 

Szerzői jog szabályai           X X    X 

Jelentős alkotók kiemelkedő 

alkotások 
   X X          X X 

A szakmai életút lehetőségei, 

szakmai elismerések 
    X X           

Szerszámok, munkaeszközök     X X           

Alapanyagok és azok 

beszerzésének lehetőségei 
    X X           

Munka-, baleset- és 

tűzvédelem alapjai 
                

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg 

megértése, szakmai nyelvezet 

ismerete 

× x               

Szakmai rajzok, tervek 

jelzéseinek megértése, 

követése 

    X X           

Szakmai dokumentáció 

készítésének ismerete 
      x  x     x   

Zsűriztetés szabályainak 

ismeret 
         X X      

Bemutatókon való részvétel 

lehetőségeinek ismerete  
      X X         

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság  x x x x            

Szorgalom x x               

Precizitás       x x         

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x      x x x    

Prezentációs készség x x     x    x x x    

Konfliktusmegoldó készség      x   x  x  x    

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyükön való 

alkalmazása 
x x   x          x x 

Tervezés       x x    x  x x  

Gyakorlatias feladatértelmezés  x  x  x        x   

 



 

 

6. Művészettörténet tantárgy  71 óra 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A művészettörténet tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogó 

képet kapjanak az egyetemes és a magyar művészettörténet legfontosabb korszakairól, ezek 

művészeti folyamatairól, a legnevesebb alkotókról és a stílustörekvésekről. A szakképzés 

jellegéből adódóan kiemelt cél az egyes művészettörténeti korszakok iparművészetének 

bemutatása. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Irodalom (világirodalom és magyar irodalom) 

Ének-zene 

Rajz és vizuális kultúra 

 

6.3. Témakörök  

6.3.1. Egyetemes művészettörténet 36 óra 

A művészet kialakulása, az őskori művészet jellegzetességei 

A mágia és a művészet kapcsolata a kőkori művészetben és a mai törzsi kultúrákban 

A kézművesség újkőkori emlékei 

Az ókori Egyiptom művészete 

Az ókori Mezopotámia művészete 

A szkíták művészete 

Az ókori görögök művészete 

Az ókori Róma művészete 

A hunok művészete 

A román kor művészete 

Gótikus művészet 

Reneszánsz művészet 

Barokk és rokokó művészet 

Klasszicista művészet 

A preraffaelita művészet és a tárgykultúra megújítása Európában 

 

6.3.2. Magyar művészettörténet 35 óra 

A kézművesség ókori és koraközépkori emlékei a Kárpát- 

medencében. Szkíták, hunok és avarok művészete. A nagyszentmiklósi kincs 

A honfoglalás korának művészete 

Román kori művészet Magyarországon 

Gótikus művészet Magyarországon 

Reneszánsz művészet Magyarországon és hatása a népművészetre 

Barokk művészet Magyarországon. Hatása a népművészetre, a paraszt barokk 

Festett kazettás templomi mennyezetek a Kárpát-medencében 

A XX. századi magyar művészet. A szecesszió 

A népművészet hatása a XX. századi magyar művészetre 

A XX. századi magyar iparművészet 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 



 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 

6. pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

7. Általános néprajz tantárgy 71 óra 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános néprajz tantárgy oktatásának a célja, hogy a Népi kézműves szakma szakirányait 

tanuló diákok átfogó képet kapjanak a magyar néprajztudomány főbb irányairól, a magyar 

hagyományokról, a magyar paraszti társadalom korabeli életéről. A népi kézműves képzésben 

tanulók oktatásában kiemelt cél a Kárpát-medence tájegységeinek néprajza, tárgyi és 

szellemei néprajzának megismertetése, az ünnepkörök, szokások elsajátíttatása. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 



 

 

Művészettörténeti ismeretek 

 

7.3. Témakörök  

7.3.1. Tárgyi néprajz 24 óra 

Település néprajz 

Népi építészet 

Népi gazdálkodás 

Népi táplálkozás 

Kézművesség, kézműves szakmák 

Népviselet és hímző kultúra 

 

7.3.2. Szellemi néprajz 8 óra 

Népmesék, mondák, balladák 

Népi játékok 

Népszokások és költészetük 

Népzene 

Néptánc 

Népi hit és vallásosság 

Népi gyógyítás 

 

7.3.3. Ünnepkörök, szokások 20 óra 

Tavaszi népszokások 

Nyári népszokások 

Őszi népszokások 

Téli népszokások 

Az emberi élet fordulóihoz fűződő népszokások 

Gyermek a családban 

A játék szerepe a paraszti társadalomban 

 

7.3.4. Tájegységek néprajza 19 óra 

A magyarság időbeni és térbeni tagozódása 

Szomszédjaink és a hazai nemzetiségek 

Dunántúl néprajzi jellemzői 

Felföld néprajzi jellemzői 

Alföld néprajzi jellemzői 

Erdély néprajzi jellemzői 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 
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(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  ×   

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   ×  

1.5. Információk önálló rendszerezése ×    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Komplex információk körében     

3.1. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján ×    

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló ×    

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Múzeumi, tájházi tárgyakkal 

1.7. házi feladat ×   
Házi dolgozatok, gyűjtés, 

kutatás 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

8. Rajz gyakorlat tantárgy 107 óra 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A rajz gyakorlati tantárgy oktatásának célja, hogy a Népi kézműves szakos diákok átfogóan 

megismerjék, és gyakorlatban alkalmazzák a sík és tér ábrázolási módokat, a szakrajzi 

alapismereteket, színek szerepét jelentőségét régen és napjainkban, a motívumok, 

ornamentikák formavilágát, szimbólumát. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Néprajz 

Művészettörténet 

Történelmi ismeretek 

Földrajz 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. Színtan 14 óra 
A látás idegrendszere, a fény érzékelése 

A színkör alkotó elemeinek megismerése, a fő és mellék színek kikeverése, festékek 



 

 

ecsetek használata. 

Festékhordozók fajtái, tulajdonságai 

Természetes és mesterséges festékek, festő növények földfestékek, kőzetek régi festék 

alapanyagok 

Hideg meleg színek jellemzése fokozatainak keveréssel való alkalmazása. 

Komplementer színek jellemzése és azok alkalmazása párosítása 

Színharmóniák jellemzése szerkesztése 

Színek szimbolikája a népművészeten belül 

Szín kontraszt 

 

8.3.2. Ornamentika 30 óra 

Ősi jelek jelképek 

Geometrikus ornamentikák   

Növényi ornamensek 

Állati ornamensek 

Szkíta nővényi állati motívumok ornamensek 

Honfoglalás kori Hun magyar motívumok ornamensek 

Román kori motívumok ornamensek 

Görög kori motívumok ornamensek 

Gótikus motívumok ornamensek 

Reneszánsz motívumok ornamensek 

Barokk motívumok ornamensek 

Klasszicista motívumok ornamensek 

 

8.3.3. Szakrajzi alapismeretek 30 óra 

Szakrajz fajtái 

Rajz eszközök használatuk és karbantartásuk 

A rajzlapok méretei keretei feliratmezők 

Szabványos vonalfajták és alkalmazásuk 

Szabványos betűk írása, a rajzok feliratai 

Síkmértani szerkesztések 

Méretarányok méretmegadás elemei alkalmazása 

Axonometrikus ábrázolás   

Metszetek ábrázolása anyagjelölések 

Kötési csomópontok ábrázolása  

Egyszerű tárgyak szerkezeti ábrázolása  

A témakör részletes kifejtése 

 

8.3.4. Térábrázolás 33 óra 

Perspektivikus térábrázolás törvényei  

Látványrajz értelmezése arány, forma alak szempontok alapján 

Szögletes testek ábrázolása térben 

Íves hengeres testek ábrázolása térben 

Sík és térgörbe testek ábrázolása 

Szabadkézi rajzolás  

Festési technikák alkalmazása 

Kollázs-montázs technikák alkalmazása a térábrázolásban 

Vizuális jelrendszerek pont, vonal, folt faktúra 

Tónusos térábrázolás 

Fény-árnyékhatás 



 

 

Szín- és fényviszonyok 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Múzeum, tájház, faluház gyűjteménye, természetben rajzolás, tanterem. 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás  ×   

1.4. megbeszélés  ×   

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek, képes albumok 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
 ×   

1.2. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése ×    

3.2. XY rajz készítés tárgyról  ×   

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

9. Népi kézműves szakmai alapismeretek tantárgy 36 óra 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A népi kézműves szakma szakirányait tanuló fiatalok tájékozottak legyenek azokkal a 

lehetőségekkel, melyek mentén igényes kézművessé válhatnak. „A népi kultúrában a 



 

 

közösség mindig ellenőrzése alatt tartja a tevékenységet a népművész csak a tradíció 

ízlésvilágának az ismert jelképrendszer felhasználásával, alkothat” – Tarján Gábor. A jelentős 

falusi alkotókat nem nevezték népművésznek, azzal becsülték meg munkájukat, hogy a 

legbecsesebb tárgyak készítésére a specialistákat kérték meg. A kézműves mesterek alkotó 

munkásságát odafigyelő társadalmi megbecsülés és elismerés övezi. Több lehetőség segíti 

alkotó útjukat, hagyományápoló, szépet teremtő műhelymunkájukat. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelmi ismeretek 

Földrajzi ismeretek 

Magyar irodalom 

Ének-zene 

Művészettörténeti ismeretek 

 

9.3. Témakörök 

9.3.1. Mesterségbemutató, vásár 12 óra 

Kiemelkedő bemutatkozási lehetőségek: 

Mesterségek Ünnepe (Budapest) - a magyarországi kézművesek legnagyobb országos 

rendezvénye 

Országos Táncház találkozó és Kirakodóvásár (Budapest) - A NESZ és a Táncház 

Egyesület közös szervezése 

Pünkösdi Sokadalom (Szentendre) - A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 

NESZ közös szervezése 

Élő Népművészet - A Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége pályázat és kiállítása 

Országos Népi Mesterségek Művészete - a Hagyományok Háza és a Kecskeméti Népi 

Iparművészeti Gyűjtemény rendezi meg a pályázatot 

Országos Textiles Konferencia (Békéscsaba) 

Hevesi Országos Szőttes Pályázat (Heves) 

Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat (Debrecen) 

AMKA (Magyar Kézművességért Alapítvány) kiállítása, pályázatai 

Karácsonyi népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Tavaszi népművészeti vásár (Budapest, Vörösmarty tér) 

Népművészeti alkotóházak 

Néprajzi műhelyek 

Népművészeti műhelyek 

Műhelygalériák 

Tájházak 

 

9.3.2. Szakmai előmenetel 8 óra 

Megismerkedik, hogy a szakmai életút során, milyen elismerési lehetőségek adódnak, mit 

érhet el tehetséggel, szorgalommal. 

 

 Elismerések, kitüntetések: 

 Népi Iparművész cím (folyamatos zsűriztetés esetén az alkotó kérheti) 

 Népművészet Ifjú Mestere (pályázható 35 éves korig) 

 Népművészet Mestere (életpályát felölelő adható szakmai díj) 

 Király Zsiga díj (kiváló teljesítményt elismerő szakmai díj) 

 

9.3.3. Zsűriztetés 8 óra 



 

 

A szakmai fejlődés és az alkotó munka kiteljesedése, amikor a kézműves eljut a 

tervezésig, saját tervei alapján készíti alkotásait. A mintadarabokat lehetősége van a 

Népi Iparművészeti zsűri előtt lektoráltatni, értékeltetni. 

Az értékelés után zsűri számot kap, mely lehet HA - HB, MA - MB minősítésű. 3 év 

folyamatos zsűriztetés és megfelelő mennyiségű zsűri szám esetében az alkotó, kérheti a 

Népi Iparművész címet. 

 

9.3.4. Szakmai fórumok 8 óra 

Megismeri azokat a szakmai fórumokat, melyek segítenek a szakma fennmaradásában, 

gyakorlásában, valamint megtanulja, hogyan kell pályázatokon részt venni, pályázatot 

írni. 

 

 Hagyományok Háza 

 Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

 Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara 

 Pályázatok, Konferenciák 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Könyvtár 

Múzeumok néprajzi gyűjteményei 

Tájházak, helytörténeti gyűjtemények 

Zsűri terem 

Vásárok 

Kiállítások 

Műhely galériák 

Nyitott műhelyek 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) E
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Tesztfeladat megoldása   x  

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x   

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  



 

 

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x   

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése x    

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

3.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján  x   

3.4. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után  x   

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás  x   

4.2. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással  x   

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita   x  

1.6 projekt   x  

1.7. házi feladat x    

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

10. Népi kézműves vállalkozásismeret, marketing tantárgy 106 óra 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

Felkészíteni a tanulókat az önálló vállalkozói tevékenységre, a megfelelő vállalkozói forma 

kiválasztására, üzleti terv, marketing stratégia készítésére, a vállalkozás, a műhely biztonságos 

működtetésére. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika 

Rajz és vizuális kultúra 

 

10.3. Témakörök 

10.3.1. A népi kézműves marketing alapjai 36 óra 
Marketing szerepe és fejlődése, a marketing gondolkodáskialakítása 

Piac jellemzői, célpiac meghatározása, célpiachoz igazodó marketingmix kidolgozása 

Fogyasztói magatartás, vásárlói döntést meghatározó tényezők. 

Termékpolitika, termékfejlesztés, termékválaszték, termékek márkázása, termékek 

csomagolása. 

Árpolitika céljai, árakat meghatározó tényezők, árképzés folyamata, árkialakítás 

módszerei, árképzés speciális formái, behatoló ár, bevezető ár, lélektani ár 

Értékesítés politika, értékesítési csatornák, közvetítők funkciói 

Kommunikációs politika, reklám, értékesítés ösztönzés, személyes eladás, propaganda, 

kiállítások, vásárok, ajándéktárgyak, eladáshelyi reklám, termékkatalógus,  

Arculat - logo, cégér, csomagolás, honlap készítése, névjegy, üzlet, nyitott műhely, 

műhelygaléria kialakítása. 

A szekunder és primer piackutatás összehasonlítása, szóbeli és az írásbeli megkérdezés 

jellemzői, a kérdőív szerkesztés szabályai, kérdőívek feldolgozásának módja, kérdőívek 

értékelése 



 

 

Stratégia típusok, vállalkozás környezetének elemei, versenykörnyezet elemei 

 

10.3.2. Népi kézműves vállalkozási alapismeretek 70 óra 

Vállalkozások lehetséges jogi formáinak megismerése különösen a kisvállalkozásokra 

jellemző KFT. és BT. előnyei és hátrányai. A vállalkozások létrehozásának, és 

megszűnésének gazdasági, jogi szabályai, felmerülő költségei. Az egyéni vállalkozás 

alapításának, működésének feltételei. Egyéni vállalkozót terhelő adók. Üzlet és műhely, 

nyitásával, járó jogi és adminisztratív teendők, engedélyek beszerzése. Alapvető  

számviteli ismeretek, mérleg és eredmény-kimutatás fogalma, célja. Bevételek 

meghatározása, amortizáció jelentése, számítása. A mérleg tételek és eredmény-

kimutatás kategóriáinak meghatározása. Pénzügyi ismeretek, hitel, kamat, finanszírozás 

módjai. Hitelezési eljárás megismerése, hitellel járó költségek és  kockázatok. Adózási 

alapismeretek, a vállalkozásokat terhelő adók és járulékok. Alkalmazottal kapcsolatos 

bejelentési és járulékfizetési kötelezettség. Az üzleti terv fejezeteinek megismerése, 

induló vállalkozáshoz üzleti terv készítése. Költségszámítás, önköltségszámítás, 

árképzés. Általános forgalmi adó mértéke, számítása. Fogyasztóvédelmi alapismeretek, a 

gyártó, a kereskedő felelőssége, a termékekre vonatkozó szavatossági jog jelentése. 

Ellenőrző hatóságok szerepe: Országos Munkavédelmi Felügyelőség, Nemzeti Adó és 

Vámhivatal ellenőrzési területei. 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, műhelygalériák 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat   ×  

1.2. elbeszélés   ×  

1.3. kiselőadás   x  

1.4. megbeszélés   x  

1.5. vita  ×   

1.6. szemléltetés   × Vetített képek 

1.7. házi feladat ×   írásbeli feladat, házi dolgozat 

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) E
g

y
én

i 

C
so

p
o

r

tb
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x  

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   ×  

1.4. Információk önálló rendszerezése ×    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése ×    

2.2. Leírás készítése ×    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre ×    

2.4. Tesztfeladat megoldása ×    



 

 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  ×   

3. Képi információk körében     

3.1. Képes illusztrációk mesterség bemutatókról     

3.2. 
Képes illusztrációk logókról, mesterek promóciós 

anyagairól, honlapok 
 x x  

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 



 

 

A 10690-12 azonosító számú, Kosárfonás 

megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
 

azonosító számú, Kosárfonás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10690-12 

Kosárfonás 

Kosárfonás szakmai ismeretek 
Kosárfonás szakmai 

néprajz 
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FELADATOK 

A szakmai és néprajzi hagyományok 

ismeretével, azok szabályait betartva alkot 
       x x x 

Beszerzi a szükséges kézi, gépi eszközöket, 

berendezéseket, berendezi műhelyét 
   x       

Forrásanyagot gyűjt, mintagyűjteményt készít     x x     

Betartja a munkavédelmi előírásokat           

SZAKMAI ISMERETEK 

A kosárfonás kultúrtörténetének, szakmai 

hagyományai (egyetemes és magyar) 
      x x x x 

A kosárfonás technikáinak alkalmazási 

lehetőségei a XXI. században 
    x     x 

A Kárpát-medence fonásra alkalmas szálas 

anyagai 
x x x   x     

A fűztermesztés és feldolgozásának módjai x   x       

A fűztermesztést és feldolgozást szolgáló 

eszközei 
x   x       

A felhasználható anyagok minősége x x x        

A Kárpát-medence fűzvesszőből és egyéb 

fonható szálas anyagból fonott tárgyai 
x x x     x x  

Fűzvesszőből és egyéb fonható szálas anyagból 

a népi fonáskultúrában, a háziiparban és a 

feldolgozóiparban alkalmazott hagyományos 

fonási eljárások ismerete 

x x x x x x x x   

A fűztermesztés feldolgozásának módjai x    x      

A fűztermesztés és feldolgozást szolgáló 

eszközök 
   x       

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 



 

 

Az eszközök karbantartásának és balesetmentes 

használata 
   x       

A vesszőfonás eszközeinek szakszerű használata    x       

Alapanyagok felismerése, megfelelő 

használatának készsége 
  x        

Technikák felismerési készsége     x      

Tervek értelmezése, utasítások megértése, 

pontos követése 
    x      

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség   x x       

Térlátás     x x     

Szorgalom, igyekezet x x      x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság  x x        

Határozottság    x x      

Közérthetőség x     x   x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság   x x x x     

Kontroll (ellenőrző képesség)   x x x x     

Az ismeretek helyén való alkalmazása x x x x x x x x x x 

 
A 10690-12 azonosító számú, Kosárfonás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
Szakmai követelménymodul azonosító 

száma és megnevezése 

Kosárfonás szakmai rajz 

gyakorlatok 
Kosárfonás gyakorlatok 

10690-12 

Kosárfonás 
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FELADATOK 

 A szakmai és néprajzi hagyományok 

ismeretével, azok szabályait betartva 

alkot 

x   x      x x  x    x 

Forrásanyagot gyűjt, mintagyűjteményt 

készít 
 x x   x x           

Látványtervet készít 
  x x     

 

 

Alkotói, megrendelői igény szerint 

tervet készít 
  x x      

Tervdokumentációt készít, archiválja a 

tervet 
   x      



 

 

Beszerzi az alapanyagokat, berendezi 

az anyag és készáru raktárt 
   x  x  x  

Előkészíti, és fonásra alkalmassá teszi a 

felhasználandó alapanyagokat 
    x     

Méretkatalógust, tervdokumentációt 

használva (tervet értelmezve, valamint 

látványtervet, szakrajzot megtervezi az 

alkalmazott fonási, kivitelezési 

technikát 

  x x      

A hagyományok és a XXI. sz. 

követelményeit figyelembe véve a 

kosárfonás technikáival készíti 

használati tárgyait 

     x x  x 

Elkészíti a tervszerinti kosáraljat 

(kerek, ovális, szögletes, sokszögű, 

szabálytalan) 

   x x x x   

Felkarózza a kosáraljat és alkalmazza a 

terv szerinti eljárást, kifonja a kosár 

oldalát 

    x x    

A tervszerinti szegési eljárásokat 

alkalmazza 
    x x x  x 

Szükség esetén elkészíti a formához 

illő legmegfelelőbb kosárfület 

(csavartfül, piaci kosárfül, bollerfül, 

kengyelfül, különkészített fülek, gúzs 

és benyúló fül) 

      x   

Elvégzi a befejező műveleteket 

(tisztázza a vesszővégeket, lesúrolja a 

terméket, elvégzi a szükséges 

felületkezelési eljárásokat) 

      x   

Csomagolja, értékesíti, raktározza a 

készterméket  
   x     x 

Törekszik a minőségi munkavégzésre   x x  x x  x 

Gondoskodik a munkaterület 

tisztaságáról és a keletkezett hulladék 

kezeléséről 

    x x x x x 

Betartja a munkavédelmi előírásokat      x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A kosárfonás technikáinak alkalmazási 

lehetőségei a XXI. században 
        x  x   x   x 

A fűztermesztés és feldolgozásának 

módjai 
    x  x   

A fűztermesztést és feldolgozást 

szolgáló eszközei 
    x  x x  

A felhasználható anyagok minősége  x    x   x 

A Kárpát-medence fűzvesszőből és 

egyéb fonható szálas anyagból fonott 

tárgyai 

    x    x 

Fűzvesszőből és egyéb fonható szálas 

anyagból a népi fonáskultúrában, a 

háziiparban és a feldolgozóiparban 

alkalmazott hagyományos fonási 

eljárások ismerete 

     x x  x 

A kosárfonás munkafolyamatai    x x x x x x 

A műveleti sorrendek    x x x x  x 

Tervek műhelyrajzok értelmezése    x      

A tervezett anyagszükségletek pontos 

kiszámítása 
   x x     



 

 

A szakma eszközeinek használata, 

karbantartása 
    x x x x x 

Befejező munkálatok     x x x x x 

A javítás lehetőségei          

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Az eszközök karbantartásának és 

balesetmentes használata 
     x x x x 

A vesszőfonás eszközeinek szakszerű 

használata 
     x x x x 

Alapanyagok felismerése, megfelelő 

használatának készsége 
    x x x x x 

Technikák felismerési készsége     x x x  x 

Tervek értelmezése, utasítások 

megértése, pontos követése 
 x  x x x x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Elhivatottság, elkötelezettség   x x      

Térlátás x x x       

Szorgalom, igyekezet x x x x x x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Motiválhatóság x x x x x x x x x 

Határozottság     x x x x  

Közérthetőség   x x      

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdagság          

Kontroll (ellenőrző képesség) x x x x x x x x x 

Az ismeretek helyén való alkalmazása x x x x x x x x x 

 
11. Kosárfonás szakmai ismeretek tantárgy 71 óra 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézműves hagyományainak megismerése a 

fonáskultúra kialakulásának története. A szálas anyagok feldolgozásának kultúrtörténete. Az 

alapanyagok, eszközök, megismerése készítésmódok elsajátítása.  A hagyományos kultúra 

ápolása, újra gondolása a mai kor emberének használatára. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Néprajzi, - művészettörténeti,- történelmi,- földrajzi,- biológiai ismeretek 

 

11.3. Témakörök 

11.3.1. A fonatok kialakulása szakmatörténet, a szakma jeles alkotói 10 óra 

A fonatok kialakulása régészeti, művészettörténeti elemzések figyelembevételével, az 

összefüggések felismerése. A kultúra elterjedése, a fonatok alkalmazásának, területei. A 

felhasználható alapanyagok megismerése. Széleskörű szakmatörténet elsajátítása, 

alkalmazása a kosárfonó, fonott-bútorkészítő szakma során. A szakma jeles alkotói. 

 

11.3.2. A szálas anyagok fonásának ökológiai tényezői 10 óra 

Az ökológiailag jellemző alapanyagok ismerete használata az egyetemes, az európai, és 

a hazai fonáskultúrában. Alkalmazása a korszerű lakáskultúrában. 

 

11.3.3. A kosárfonás alapanyagai 10 óra 

A kosárfonáshoz szükséges alapanyagok, segédanyagok ismerete. A termesztésből adódó 

anyagok, a füzek botanikai ismerete. A füzek helye a növényvilágban. Vadon termő és 



 

 

termesztett füzek (kultúrfüzek) fajtái, sajátosságai. A termesztés és feldolgozás során 

használt eszközök ismerete. A termesztett füzek minősítse, osztályozása, az osztályozott 

vessző fajtái, feldolgozása értékesítése, beszerzési lehetőségei. 

 

11.3.4. A kosárfonás eszközei 5óra 

A kosárfonásra, feldolgozására szolgáló eszközök, berendezések ismerete, alkalmazásuk. 

A kéziszerszámok és gépi berendezések karbantartása, előkészítése a használatra. 

 

11.3.5. Fonástípusok, szegések és fülek alkalmazása 20 óra 

A fonástípusok ismerete, csoportosítása. A tárgynak, a tárgy szerkezetének megfelelő 

fonástípus alkalmazása. 

 

11.3.6. Kosár típusok 12 óra 

A kosarak különböző típusú aljak szerinti csoportosítása. A kosarak szerkezet és forma 

szerinti csoportosítása. A kosarak használat szerinti csoportosítása. 

 

11.3.7. A kosarak javítási lehetőségei 4 óra 

A hiba felismerése, feltárása, a szakmai ismeretek, elméleti és gyakorlati tudás 

elsajátításával, alkalmazásával. A javíthatóság megállapítása. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely 

 

11.4.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. kiselőadás x    

1.3. megbeszélés   x  

1.4. vita   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt  x   

1.7. kooperatív tanulás   x  

1.8. házi feladat   x  

 

11.4.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
b

o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

k
e

re
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x  

1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése   x  



 

 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x   

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Tesztfeladat megoldása   x  

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése   x  

3.2. XY rajz készítése leírásból   x  

3.3. XY rajz készítés tárgyról   x  

3.4. XY rajz kiegészítés   x  

3.5. XY rajz elemzés, hibakeresés   x  

3.6. XY rajz elemzés, hibakeresés   x  

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  x   

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x    

4..4. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után   x  

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás  x   

5.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

 

11.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
 

12. Kosárfonás szakmai néprajz tantárgy 35 óra 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai néprajz oktatásának célja, a népi kézműves szakmák műveléséhez 

elengedhetetlenül szükséges szakmai ismeret. A motívumkincs, ismerete, a forma, a funkció 

és a díszítmény összhangjának megismerése. A szakma fejlődési szakaszainak ismerete. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem 

Művészettörténet 

Magyar irodalom 

Általános néprajz 

 

12.3. Témakörök  

12.3.1. A Kárpát-medencei magyarság és a nemzetiségek legjellemzőbb kosár 

kultúrája, formai gazdagsága 11 óra 

A Kárpát-medencében élő magyarság és az itt élő nemzetiségek fonáskultúrájának 

kialakulása és fejlődése a történelem során. A különböző fonható vesszőből, liánokból 

készült tárgyak, berendezések készítése a magyar paraszti kultúrában. 

 

12.3.2. A tájegységek motívum és formakincse 12 óra 

A fonáskultúrának tájegységi területi jellemzői a magyar nyelvterület fonáskultúrája. 

Építmények. Állattartók. Gazdasági kosarak. Kamrai kosarak. A lakásbelső kosarai. 

A parasztspecialisták munkálkodása, a háziipari szövetkezetek kialakulása és 

megszűnése. A mesterségből élő egyéni vállalkozók, a kortárs népművészet helyzete. 

 

12.3.3. A tárgyak, szokások, környezetbe illesztése, alkalmazása 12 óra 

A fonott tárgyak alkalmazása a gazdálkodásban, a gazdaság építményeiben, a lakóház 

környezetében, a lakóház belsejében.   



 

 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

Múzeum 

Tájház 

Helytörténeti gyűjtemény 

Könyvtár 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. elbeszélés x    

1.3. kiselőadás x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita   x  

1.6. szemléltetés   x  

1.7. projekt  x   

1.8. kooperatív tanulás   x  

1.9. szerepjáték  x   

1.10. házi feladat   x  

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
b

o
n

tá
s 

O
sz

tá
ly

k
e

re
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x  

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.4. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x   

1.5. Információk feladattal vezetett rendszerezése   x  

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x   

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x  

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x   

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x  

3. Komplex információk körében     

3.1. Esetleírás készítése  x   

3.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

3.3. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján x    

3.4. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után  x   

3.5. Utólagos szóbeli beszámoló   x  

4. Csoportos munkaformák körében     



 

 

4.1. Információk rendszerezése mozaikfeladattal  x   

4.2. Csoportos versenyjáték   x  

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

13. Kosárfonás szakmai rajz gyakorlatok tantárgy 106 +17óra 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakrajzi ismeretek alkalmazása. A kivitelezéshez szükséges vázlatok, látványrajzok, 

kivitelezési rajzok készítésének elsajátítása. Műhelyrajzok, motívumgyűjtemények (pl. 

fonásminták) és tervdokumentációk készítésének elsajátítása. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz gyakorlat, néprajzi ismeretek, művészettörténet, történelem. 

 

13.3. Témakörök  

13.3.1. Különböző térformák megjelenítése 20 +8óra 

Különböző térformák megjelenítése, környezetbe illesztése. Gyűjteményből fonott 

tárgyak másolása, múzeumi anyag másolása. Természeti formák, növények, állatok 

másolása. 

 

13.3.2. Reprodukciós rajzok készítése, átdolgozása, alkalmazása 16 +5óra 

Reprodukáló rajzokat készítése, reprodukciós rajzokat átdolgozása, alkalmazása az 

igénynek megfelelően. Mintagyűjtemény készítése. Fonatminták rajzolása. 

  

13.3.3. Alapfokú kivitelezési és műhelyrajz készítés 30 +4óra 

A kosárfonás és fonott-bútorkészítés díszítő műveleteinek szerkezeti rajzainak 

elsajátítása. Modell és szerkezeti rajz készítésének elsajátítása. A látványrajz 

elkészítése, műhely és kivitelezési rajz készítése, a látványrajz értelmezése. 

 

13.3.4. Mintagyűjtemény, vázlat, tervdokumentáció készítés, archiválás 40 óra 
A különböző fonatok, fonott tárgyak arányrendszerének ismeretének elsajátítása a 

vizuális kultúra segítségével. Az elkészült rajzok mintagyűjteményének elkészítése.  

Fotó dokumentációk, mintagyűjteményének archiválása, mintakönyv szerkesztése. 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, tanműhely 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat  x   

1.2. kiselőadás  x   

1.3. szemléltetés  x   

1.4. projekt  x   

1.5. kooperatív tanulás  x   

1.6. házi feladat  x   

 



 

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása  x   

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x    

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x   

1.6. Információk önálló rendszerezése  x   

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x   

2. Képi információk körében     

2.1. XY rajz értelmezése  x   

2.2. XY rajz készítése leírásból x    

2.3. XY rajz készítés tárgyról  x   

2.4. XY rajz kiegészítés  x   

2.5. XY rajz elemzés, hibakeresés  x   

2.6. XY rajz készítése Z-rendszerről x    

2.7. XY rendszerrajz kiegészítés x    

2.8. XY rajz elemzés, hibakeresés  x   

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
 

14. Kosárfonás gyakorlatok tantárgy 566 +36+70óra 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A kosárfonás gyakorlatban való megismerése. Az eszközök, berendezések a gyakorlatban 

való megismerése. A munkafolyamatok elsajátítása. A szakma teljes elsajátítása. A 

vizsgafeladatok elkészítése, felkészülés a szakmai vizsgára.  

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Rajz gyakorlat 

Szakmai néprajz 

 

14.3. Témakörök  

14.3.1. Különböző típusú kosáraljak, lábazatok, oldalak, ismerete, szerkezetek 

kialakítása, fonása 196 +20+20óra 

Fonást előkészítő műveletek. 

Alapanyagok kiválasztása, szakmai számítások elvégzése, segédanyagok kiválasztása. 

A kosáraljak szerkezeti felépítése, a különböző formájú kosarak aljának készítése, 

alkalmazott fonási eljárások megismerése. 

Lábazatok kialakítása, különböző lábazatok készítésének gyakorlatban való 

megismerése, kivitelezése, alkalmazása. 

A gyűrűfonások szerepe, jelentősége.  



 

 

A különböző gyűrűfonatok alkalmazása, beillesztése az adott munkafolyamatba. 

Technikai kivitelezésének elsajátítása.  

A különböző oldalfonások, oldalszerkezetek kialakításának elsajátítása. Különböző 

oldalkialakítások, technikák, gyűrűfonatok együttes alkalmazása. 

A sablonra (pl. különböző kosarak) és formára fonás (pl. üvegek, demizsonok) 

kivitelezésének elsajátítása. 

A különféle kapcsolódó alkatrészek, tetők (pl. szennyes tartó kosár, piknik kosár) 

készítésének elsajátítása. 

 

14.3.2. Különböző típusú kosarak szegések befejező műveletek ismerete, 

készítése 240 óra 

A különböző befejezési, szegési eljárások ismerete és alkalmazása. A tárgy típusának, 

használatának megfelelő befejezés, illetve szegésfajták alkalmazása. A letisztázás 

technikai megoldásainak ismerete. 

 

14.3.3. Különböző kosárfülek ismerete, készítése 90 +16+10óra 

A különféle kosárfülek ismerete, gyakorlatban való elsajátítása, alkalmazása. A 

különkészített fülek készítése és alkalmazása. A demizsonok, üvegek füleinek kiképzése, 

alkalmazása, gyakorlati ismerete.  

 

14.3.4. A különböző kosarak javítása 20 +10óra 

A meghibásodott kosáron a hiba felismerése, feltárása, a szakmai ismeretek, elméleti és 

gyakorlati tudás elsajátításával, alkalmazásával. A javíthatóság megállapítása. 

 

14.3.5. Zöldvesszőből készült paraszti munkák 20 +30óra 

A megtermett lombját lehullatott vesszőt gyűjtötték össze a falusi emberek és ebből a 

téli időszakban a ház körül és a gazdálkodásban használatos kosarakat készítettek. A 

sejtnedvességű anyag felhasználásának ismerete. Különböző gazdasági kosarak, 

terményszállítók, aszalók, kocsikasok, készítésének elsajátítása.   

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szakmai tanterem, műhelygaléria, tanműhely 

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1. magyarázat  x   

1.2. szemléltetés  x   

1.3. projekt  x   

1.4. kooperatív tanulás  x   

1.5. házi feladat x    

 

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 



 

 

E
g
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i 

C
so
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o
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- 
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(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x   

1.6. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x   

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x  

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x  

2.6. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x   

3. Képi információk körében     

3.1. XY rajz értelmezése  x   

3.2. XY rajz készítése leírásból  x   

3.3. XY rajz készítés tárgyról  x   

3.4. XY rajz kiegészítés  x   

3.5. XY rajz elemzés, hibakeresés  x   

3.6 XY rajz elemzés, hibakeresés  x   

4. Komplex információk körében     

4.1. Esetleírás készítése  x   

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról  x   

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló   x  

5. Csoportos munkaformák körében     

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás  x   

5.2. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással  x   

5.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében     

6.1. Műveletek gyakorlása  x   

7. Üzemeltetési tevékenységek körében     

7.1. Feladattal vezetett szerkezetelemzés  x   

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
 

Összefüggő szakmai gyakorlat 
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a 

tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

 

10690-12 

Kosárfonás 
 

Kosárfonás gyakorlatok 

Különböző típusú kosáraljak, lábazatok, 

oldalak ismerete, szerkezetek kialakítása, 

fonása  

Különböző típusú kosarak szegések befejező 

műveletek ismerete készítése 

Különböző kosárfülek ismerete, készítése 



 

 

A különböző kosarak javítása 

Zöldvesszőből készült paraszti munkák 

 

10690-12 Kosárfonás  

Kosárfonás szakmai gyakorlat  

 

Szögletes kosarak 

A szögletes kosarak típusai, szerkezetük, váz és fonásmegoldások alkalmazásának 

lehetőségei. Az évközben tanult technikák tudásának alkalmazásával, a kosárfonás olyan 

feladat megoldású tananyagának elsajátítása, mely időigényes.  

 

Sík fonatok, szögletes kosarak szerkezeti megoldása 

Sík (négyzet, téglalap, stb.) fonástechnikák elsajátítása, a speciális technikai feladatok, 

eszközhasználat begyakorlása. 

 

Piknikkosár elemzése, műhelyrajz készítés 

Piknikkosár elemzése, műhelyrajz készítés 

 

A szögletes kosár oldalkarói, illesztése, gyűrűzése, oldalfonása, szegése 

A szögletes típusú kosarak felkarózása, a karók rögzítése, a sarok merevítők (sarokfák) 

beépítése, az alkalmazható gyűrűfonatok használata, a berakószálak vezetésének 

elsajátítása, az oldalfonás kialakítása, a megfelelő szegés alkalmazása. 

 

Tetőkészítés, fülkészítés, ismétlő gyakorlatok, egyéb nagyobb méretű pl. 

kandallókosár fonása. 

Tetőkészítés, a piknikkosár tetejének fonása és szegéstechnikájának elsajátítása, a 

speciális illesztési feladatok elsajátítása. Fülkészítés, az évközben tanultak alkalmazása. 

Ismétlő gyakorlatok, egyéb nagyobb méretű pl. kandallókosár fonása.  

 

Értékelés, dokumentáció készítése, archiválás 

Értékelés, dokumentáció készítése, archiválás. 

  



 

 

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

31 341 05  

Élelmiszer-, vegyi áru eladó 
rész-szakképesítés 

SZAKKÉPZÉSI HÍD programban történő 2 éves oktatásához  

a 34 341 05 Eladó szakképesítés kerettanterve alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 31 341 05 Élelmiszer-, vegyi áru eladó részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 05  

A részszakképesítés megnevezése: Élelmiszer-, vegyi áru eladó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése 

Betöltött 15. életév 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 17. Kereskedelem, marketing, 

üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.  

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Részszakképesítés /Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 



 

 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak: Nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

XVI. A részszakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai hosszabb képzési idejű részszakképesítés oktatásához:  

 SZH/1 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/1 

évfolyam 

éves óraszám 

(36 héttel) 

SZH/2 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/2 

évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 16,5 594 10 350 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 

15 540+105 21,5 752,5 

Összesen 31,5 1134+105 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  

(közismereti rész) 

2,5 90 1 35 

8-10% szabad sáv  

(szakmai rész) 

1 36 2,5 87,5 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 

35 1260+105 35 1225 

 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1521 óra (540+36+105+752,5+87,5) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt.  

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 

 
Szakmai 

követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11992-16 

Kereskedelmi 

ismeretek 

Kereskedelmi ismeretek 2  

105 

3  

Kereskedelmi gyakorlat  6  8,5+0,5 

11691-16 Eladástan 
Eladástan 1,5+0,5  1,5+0,5  

Eladási gyakorlat  3,5+0,5  6,5+0,5 

10028-16 

Élelmiszerek és 

vegyi áruk 

forgalmazása 

Élelmiszer- és vegyi áruismeret 2  2  

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 5,5+0,5 9,5+0,5 6,5+0,5 15+1 

Összes heti/ögy óraszám 15+1 105 21,5+1,5 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 



 

 

összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 10% 

felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat /tanárokat 

/oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve a 

gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény- 

modul 

Tantárgyak/ 

témakörök 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11992-16 

Kereskedelmi 

ismeretek 

Kereskedelmi ismeretek 72 0 

105 

105 0 177 

Áruforgalom 28  54  82 

Jogszabályok alkalmazása 28  25  53 

Pénztár- és pénzkezelés, 

bizonylatkitöltés 
16  26  42 

Kereskedelmi gyakorlat 0 216 0 297,5+17,5 513,5+17,5 

Áruforgalom gyakorlata  72  107,5 179,5 

Jogszabályok alkalmazásának 

gyakorlata 
 54  60 114 

Pénztár- és pénzkezelés 

gyakorlata 
 36  60 96 

Bizonylatkitöltés gyakorlata  54  70 124 

11691-16 

Eladástan 

Eladástan 54+18 0 52,5+17,5 0 106,5+35,5 

Eladási ismeretek 18  17,5  35,5 

Eladás idegen nyelven 36  35  71 

Eladási gyakorlat 0 126+18 0 227,5+17,5 353,5+35,5 

Az eladó személyisége  54  50 104 

Az eladási folyamat 

gyakorlása 
 72  177,5 249,5 

10028-16 

Élelmiszerek és 

vegyi áruk 

forgalmazása 

Élelmiszer- és vegyi 

áruismeret 
72 0 70 0 142 

Élelmiszer áruismeret I. 54    54 

Élelmiszer áruismeret II. 18  35  53 

Vegyi áruk ismerete   35  35 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 198+18 342+18 227,5+17,5 525+35 1292,5+88,5 

Összes éves/ögy óraszám: 540+36 105 752,5+52,5 1397,5+88,5 

Elméleti óraszámok/aránya 461/30,4% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1025/69,6% 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 



 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 10% 

felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat /tanárokat 

/oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve a 

gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás.” 

 

  



 

 

A 11992-16 azonosító számú, Kereskedelmi 

ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

A 11992-16 azonosító számú, Kereskedelmi ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Információt ad a vezető árubeszerzési munkájához, készletfigyelés és készletváltozás alapján árurendelési 

javaslatot tesz 
x x 

Előkészíti a raktárt/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és 

a visszárut 
  x 

 Mennyiségi, minőségi áruátvételt végez, elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket   x 

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét, szabályszerűségét, szükség szerint 

intézkedik 
  x 

Készletre veszi az árut hagyományos, vagy elektronikus úton   x 

Szakszerűen elhelyezi az árut s a raktárban és az eladótérben   x 

Értékesítésre előkészíti az árut és gondoskodik az áru szakmai és kereskedelmi egység boltképéhez igazodó 

kihelyezéséről 
  x 

Elvégzi és ellenőrzi az árak szabályszerű feltüntetését x x 

Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének 

megóvásáról 
  x 

Szabályszerűen kitölti és kezeli a kereskedelmi munka során használt bizonylatokat és okmányokat x x 

Szabályszerűen használja és kezeli a kereskedelmi egységek gépeit, eszközeit és berendezéseit   x 

Betartja/betartatja a biztonsági és vagyonvédelmi előírásokat x x 

Leltárt készít/közreműködik a leltározásban x x 

Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az áru jellegétől függően becsomagolja az árut   x 

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat, 

szabályszerűen kezeli és intézi a fogyasztói reklamációkat 
x x 

Együttműködik a hatósági ellenőrzések során   x 

Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket   x 

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 
x x 

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt vesz a munkavédelmi 

feladatok ellátásában  
  x 

Betartja és prioritásként kezeli a környezetvédelemi szempontokat x x 

Betartja/betartatja a minőségirányítási és higiéniai előírásokat x x 

Kezeli a rendkívüli eseményeket   x 

Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat   x 

Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít  x x 

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A kereskedelmi értékesítés szinterei, bolti-, bolt nélküli és e-kereskedelem jellemzői, alkalmazási területe x   

Az e-kereskedelemre vonatkozó értékesítési- és fogyasztóvédelmi szabályok x   

Az áruk csomagolására, jelölésére, felirataira vonatkozó előírások x   



 

 

Az árubeszerzést meghatározó tényezők, beszerzési források, módok x   

Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése x   

Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása x   

Árurendszerek, kódrendszerek x   

A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe x   

A minőség, minőségbiztosítás jelentősége, szerepe, a minőségre ható tényezők x   

Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok x   

A leltározás menete, a tényleges készletérték megállapítása x   

Az áru-előkészítés menete, az előkészítésre vonatkozó szabályok, előírások x x 

Az árukihelyezés szabályai x x 

Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok x x 

Az áru és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata  x x 

Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások x   

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hátrányos következményei x   

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása  x   

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x   

A munkavégzés általános személyi és szervezési feltételei  x   

A kereskedelemben alkalmazott gépek eszközök fajtái, használati szabályai x x 

Veszélyforrások, és kockázati tényezők a munkahelyen x x 

Munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, adminisztrációja x   

A tűzvédelmi szabályok alkalmazása a kereskedelemben x x 

A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok x   

A csomagolóanyagok és a környezetvédelem kapcsolata x   

Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási környezetvédelmi előírások x   

A kereskedelmet érintő minőségirányítási és higiéniai előírások x   

A hazai és európai uniós fogyasztóvédelmi előírások x   

Az üzletek működésére vonatkozó biztonsági és vagyonvédelmi előírások, rendkívüli események fajtái, 

kezelése 
x   

A fizettetés módjai, a pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai x   

A pénztáros feladatai, pénzkezelésre vonatkozó szabályok x   

A pénztárgépek használatának szabályai  x x 

A számlázás, nyugtaadás szabályai  x x 

A kereskedelemben alkalmazott bizonylatok fajtái kitöltésükre vonatkozó szabályok x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Elektronikus és számítógépes pénztárgépek használata x x 

Árumozgató eszközök használata x x 

Áruvédelmi eszközök használata x x 

Olvasott szakmai szöveg megértése  x   

Szakmai nyelvű beszédkészség  x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság, precizitás x x 

Önállóság x x 

Elhívatottság, elkötelezettség x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x 

Meggyőző készség x x 

Udvariasság x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés x x 

Helyzetfelismerés x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x 

 



 

 

3. Kereskedelmi ismeretek tantárgy      177 óra 

3.5. A tantárgy tanításának célja 

Kereskedelmi ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az 

árurendszereket, a minőségbiztosítás és minőségtanúsítás elméleti teendőit. Ismerjék és 

tartsák be a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat. A tanulók 

legyenek képesek előkészíteni a raktárt áruátvételre, átvenni az árut, gondoskodni 

megóvásáról, leltárt készíteni, és előkészíteni az árut értékesítésre. Legyenek képesek 

értékesíteni az árukat, betartva a pénzelszámolási/pénzkezelési és a fogyasztóvédelmi 

szabályokat, valamint üzemeltetni az értékesítés során használt gépeket, eszközöket. 

 

3.6. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

3.7. Témakörök 

3.7.2. Áruforgalom        82 óra 

A kereskedelem tevékenység jellemzése, szerepe, tagozódása. 

A nagykereskedelem tevékenysége, formái. 

A kiskereskedelem tevékenysége, formái. 

Az áruforgalomi folyamat elemei. 

Árubeszerzés. 

A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban. 

A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének 

meghatározása, a szállító partnerek kiválasztása, az áruk megrendelése, az áruk átvétele, a 

beszerzett áruk ellenértékének kiegyenlítése). 

Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység eredményességére, mozzanatai 

(áruátvétel előkészítése, lebonyolítása, adminisztrációs feladatok), áruátvétel bizonylatai. 

Teendő hibás teljesítés esetén. 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése. 

Az áruk raktári elhelyezése és tárolása az állagvédelem, az áttekinthetőség, a 

hozzáférhetőség, a kedvező helykihasználás, a vagyon-, tűz-, balesetvédelmi és a 

közegészségügyi szabályok betartásával. 

Tárolási rendszerek (statikus és dinamikus) és tárolási módok (tömb és soros, állványos 

és állvány nélküli tárolás). 

Árumozgató gépek, eszközök. 

Készlet fogalma, készletgazdálkodás jelentősége. 

A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnagyság megállapítása. 

A leltár és leltározás fogalma, leltár céljai (elszámoltató leltár, vagyonmegállapító leltár, 

ellenőrző leltár, átadó-átvevő leltár, rendkívüli leltár). 

A leltározás megszervezése, a leltározás menete (előkészítése, lebonyolítása, tényleges 

készletérték megállapítása). 

A leltárhiány és leltártöbblet oka. 

Az áruk eladásra történő előkészítése: az áruk kicsomagolása, előrecsomagolása, 

árucímkék elhelyezése, fogyasztói ár feltüntetése. 

Az áruk eladótéri elhelyezése. 

Az egyes értékesítési módok – hagyományos, önkiszolgáló, önkiválasztó, minta utáni és 

egyéb bolt nélküli értékesítési formák – jellemzői, előnyei, hátrányai, alkalmazásuk, 

személyi és tárgyi feltételeik, az eladó feladatai. 

Az e-kereskedelemre vonatkozó jogszabályok. 

A web-lapok tartalmi és formai követelményei: szerződési feltételek, regisztráció. 

Web-lap, virtuális áruház gondozása, reklámozási lehetőségek.  

Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, fajtái, lebonyolítása. 



 

 

Az e-kereskedelemben kapott megrendelések feldolgozása, visszaigazolása, adatbázis 

vezetés. 

Árukezelési, komissiózási és expediálási feladatok lényeges elemei. 

Az áru feladása, árukövetés biztosítása, az áruátvétel visszaigazolása. 

Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben. 

A kereskedelmi egységekben használatos gépek, berendezések (pénztárgépek, 

hűtőberendezések, mérlegek, szeletelő-, aprító- és csomagológépek) fajtái. 

Áru- és vagyonvédelmi eszközök fajtái, fő jellemzői.  

Elektronikus áruvédelmi rendszerek jellemzői, működésük. 

Jelzőcímkék fajtái, elhelyezésük a termékeken. 

Az üzlet biztonságát befolyásoló tényezők. 

Lopás módjai, eljárási alapelvek. 

Rendkívüli események fajtái, kezelése. 

 

3.7.3. Jogszabályok alkalmazása     53 óra 

Munka- baleset- és tűzvédelem: 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása. 

A biztonságos munkavégzés feltételei: munkáltató kötelezettségei, felelőssége, a 

munkavállaló kötelességei. 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai: közlekedő utakra, árutárolásra 

vonatkozó szabályok, előírások, jelölések. Az üzlet tisztántartásával kapcsolatos 

higiéniai, kémiai biztonsági előírások. 

A munkavégzés általános személyi és szervezési feltételei: munka alkalmassági 

vizsgálatra, oktatásra, munka- és védőruházatra vonatkozó előírások. 

Veszélyforrások, és kockázati tényezők a munkahelyen:  

Kézi- és gépi anyagmozgatásra vonatkozó szabályok.   

Helyes és helytelen munkaruha-, lábbeli-, ékszer használat.  

Anyagmozgató gépek fajtái, használati szabályai.  

Zsámolyokra, fellépőkre, létrákra vonatkozó használati szabályok.  

Kések, szikék, ollók használati szabályai. 

Gépek, berendezések használati szabályai (szeletelő-, aprító gépek, csomagoló gépek). 

A balesetek, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések meghatározása. 

A munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, adminisztrációja. 

Tűzvédelmi szabályok: 

Tűz és égésvédelmi alapfogalmak. 

Tűzvédelmi szabályzat. 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás. 

Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok: töltőanyagai, elhelyezésük és annak jelölése, 

címkéjük adattartalma, hitelesítésük.  

A tűz feltételei. 

Tűzriadó terv tartalma. 

A tűz jelzése, oltása. 

Tűzoltó készülékek használata. 

Tűzoltási út, kiürítési útvonal. 

Veszélyforrások: raktározásra-, villamos és világító berendezésekre, (dohányzásra) 

vonatkozó szabályok. 

 

Fogyasztóvédelem: 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok.  

Fogyasztóvédelem intézményrendszere. 



 

 

Alapfogalmak: fogyasztó, vállalkozás, forgalmazó, tudatos fogyasztó, termék és 

szolgáltatás, eladási ár és egységár, online adásvételi és szolgáltatási szerződés. 

A fogyasztókat megillető alapjogok. 

Biztonságos termék: Termékfelelősség, minőségi bizonyítvány. 

Minőség tanúsítás formái:  

Minőséget meghatározó tényezők, minőségi osztályok, minőség objektív és szubjektív 

jellemzői. 

Szabvány, szabványosítás szerepe, szabványok csoportosítása, magyar- és nemzetközi 

szabványok. 

Minőségtanúsítás eszközei: 

Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati 

kezelési útmutató, CE megfelelőségi jelölés. 

Termékcímke adattartalma. 

Fogyasztói ár feltüntetésére vonatkozó előírások.  

Csomagolásra vonatkozó előírások. 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások. 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. 

Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság. 

Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy. 

Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat.  

Vásárlók könyve vezetése. 

Békéltető testület. 

Hatósági ellenőrzés: Kereskedelmi egységek ellenőrzését végző hatóságok. 

Ellenőrzés módszerei, határozatai, jogkövetkezmények. 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései: 

Méret, súly, használhatóság ellenőrzése. 

Üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás. 

Bolt nyitása, nyitva tartása, működési engedély. 

Üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások. 

 

Általános áruismeret: 

Az áru, áruismeret fogalma. 

Árurendszerek jelentősége, hagyományos és kód típusú árurendszerek. 

A kódolás fogalma, kódok fajtái. 

Vonalkódok fajtái: egydimenziós, kétdimenziós  

EAN (GTIN) kód bevezetése, felépítése EAN13, EAN8, EAN5. 

EPOS rendszer felépítése, előnyei, hátrányai. 

Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben.  

A HACCP lényege. 

Csomagolás fogalma, funkciói. 

A csomagolás anyagai, jellemzői, előnyös és hátrányos tulajdonságai. 

Csomagolóeszközök fajtái, alkalmazásuk. 

Csomagolóeszközökön feltüntetett áruvédelmi, és veszélyességi jelölések fajtái, 

értelmezése.  

Hulladékkezelési szabályok: Reverz logisztika (csomagolóeszközök összegyűjtése, 

környezetvédelem). 

3.7.4. Pénztár- és pénzkezelés, bizonylatkitöltés   42 óra 

Pénztár- és pénzkezelés 

Pénztárgépek fajtái, szerepe a kereskedelemben. 



 

 

Pénztárgépekkel kapcsolatos előírások, követelmények. 

A pénztárnyitás feladatai. 

Az ellenérték elszámolásának mozzanatai, szabályai. 

A vásárlási tételek rögzítésének módjai, szabályai. 

A készpénzt átvételére vonatkozó szabályok. 

Készpénzkímélő eszközök fajtái, elfogadásuk, kezelésük szabályai. 

Utalványokkal, kuponokkal, bankkártyával, hitelkártyával történő fizetés feltételei, 

szabályai. 

Euroval történő fizetés szabályai. 

A pénzvisszaadás szabályai. 

Nyugtaadási kötelezettség. 

A bizonylat és a visszajáró pénz átadásának szabályai. 

Gépi nyugta adattartalma. 

Gépi/ kézi készpénzfizetési számla adattartalma, példányok kezelése. 

Pénztárzárás feladatai. 

A készpénz-, és készpénzkímélő eszközök szortírozása, számbavétele. 

Pénztáros elszámoltatása. 

A pénzfeladás és bizonylatai. 

 

Bizonylatkitöltés  

Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben. 

Bizonylat fogalma. 

Bizonylati elv, bizonylati rend, bizonylati fegyelem. 

Bizonylatok csoportosítása: 

Készítési helyük szerint (külső bizonylatok, belső bizonylatok). 

Szigorú számadású kötelezettség alá vont bizonylatok. 

Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása. 

A bizonylatok kiállításával kapcsolatos szabályok (alaki és tartalmi kellékei). 

Bizonylatok javításának szabályai. 

Áruforgalom bizonylatai. (árumegrendelés, szállítólevél, boltközi szállítólevél, visszáru 

jegyzék, mezőgazdasági termékfelvásárlás, jótállási jegy, pénzforgalom bizonylatai. 

Értékesítés bizonylatai (nyugta, pénztári nyugta, készpénzfizetési számla, számla, árucsere 

utalvány,). 

Pénztáros elszámolásának bizonylatai (Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás, Pénztárzárás 

kézi/gépi, Kiadási-, bevételi pénztárbizonylat, Üvegvisszaváltó jegy, Címletjegyzék, 

Készpénzfeladási utalvány, Átutalási megbízás). 

Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai. 

Leltározás bizonylatai: 

Leltárfelvételi ív, árváltozási leltárív, árcsökkenés-, áremelés jelentés. 

Jegyzőkönyvek: jegyzőkönyv mennyiségi-, minőségi kifogásról (szállítói), jegyzőkönyv 

vásárlói minőségi kifogás elintézéséről. 

Jegyzőkönyv pénztár többlet vagy hiány esetén, árueltulajdonítási jegyzőkönyv, selejtezési 

jegyzőkönyv. 

. 

3.8. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem/szaktanterem/demonstrációs terem. 

3.9. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.9.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 



 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x - 

2. elbeszélés x   - 

3. kiselőadás   x - 

4. megbeszélés  x  - 

5. vita  x  - 

6. szemléltetés   x - 

7. projekt  x  - 

8. kooperatív tanulás  x  - 

9. szimuláció   x - 

10. szerepjáték   x - 

11. házi feladat   x - 

 

3.9.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása     x   

1.6. Információk önálló rendszerezése     x   

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése     x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre     x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel   x     

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x     

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

3.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

3.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     

4. Szolgáltatási tevékenységek körében 

4.1. Szolgáltatási napló vezetése x       

4.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x       

4.3. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

 

3.10. A tantárgy értékelésének módja 



 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

4. Kereskedelmi gyakorlat tantárgy      513,5 óra 

4.5. A tantárgy tanításának célja 

A kereskedelmi gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók működő, valóságos 

üzleti környezetben alkalmazhassák az elméletből elsajátított ismereteket. A tanulók 

megismerik az áruforgalmi folyamat elemeit, az árubeszerzés gyakorlati folyamatát, a 

készletezéssel és értékesítéssel kapcsolatos gyakorlati teendőket. Megismerik a 

kereskedelemi egység működéséhez kapcsolódó szabályokat, a pénztár elszámolási 

feladatokat, és a kereskedelemben használatos bizonylatokat töltenek ki. 

 

4.6. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

4.7. Témakörök 

4.7.2. Áruforgalom gyakorlata      179,5 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemeinek megismerése. 

Az árubeszerzés folyamatának megismerése. 

A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása után javaslatot tesz 

a vezetőnek. 

A megrendelés módjait és dokumentumait megismeri és alkalmazza. 

Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó, árumozgató eszközök, 

mérő-, számlálóeszközök, PDA, íróeszköz, bizonylat). 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése (bizonylatolása, csomagba 

rendezése, csomagolása). 

Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel szempontjai). 

Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége. 

Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén. 

Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése. 

Készletezés. 

A beérkezett áruk készletre vétele. 

Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban.  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben. 

Az áru minőségének és a mennyiségének megóvása. 

A készletnyilvántartás módszerei, eszközei.  

Árváltozás. 

Árumozgató gépek, eszközök szabályszerű használata.  

Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény megállapítása.  

Leltározás a gyakorlatban. 

Az áruk eladásra történő előkészítése.  

Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló információk 

meglétének ellenőrzése.  

Az áru szakmai és kereskedelmi egység boltképéhez igazodó kihelyezése. 

Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezkedésük a termékeken. 

A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése.(Árjelző táblák, vonalkódok készítése.) 

 Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai. 

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása.  

Ajándék és/vagy díszcsomag készítése. 

Biztonsági és vagyonvédelmi eszközök.  

Elektronikus áruvédelmi rendszerek jellemzői, működésük, az üzlet biztonságát 



 

 

befolyásoló tényezők.  

Lopás módjai, eljárási alapelvek. 

Rendkívüli események fajtái, kezelése a gyakorlatban. 

Az e-kereskedelemre vonatkozó szabályok, szerződési feltételek, regisztráció. 

Web-lap, virtuális áruház felépítése, szerződési feltételek áttekintése.  

Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, az áruátvétel visszaigazolása. 

Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben. 

4.7.3. Jogszabályok alkalmazása gyakorlata    114 óra 

Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen. 

Fogyasztóvédelem gyakorlata: 

Fogyasztóvédelem intézményrendszere. 

Minőség tanúsítás formái:  

Minőséget meghatározó tényezők, minőségi osztályok, minőség objektív és szubjektív 

jellemzői. 

Minőségtanúsítás eszközei: 

Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati 

kezelési útmutató, CE megfelelőségi jelölés. 

Termékcímke adattartalma. 

Csomagolásra vonatkozó előírások. 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások. 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. 

Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság. 

Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy. 

Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat. 

Vásárlók könyve vezetése. 

Békéltető testület. 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései: 

Méret, súly, használhatóság ellenőrzése. 

Üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás. 

Bolt nyitása, nyitva tartása, működési engedély. 

Általános áruismeret gyakorlata: 

Vonalkódok fajtái: egydimenziós, kétdimenziós.  

EAN (GTIN) kód felépítése EAN13, EAN8, EAN5. 

Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben. 

Hulladékkezelési szabályok: csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem. 

4.7.4. Pénztár- és pénzkezelés gyakorlata    96 óra 

A pénztáros feladatai, pénzkezelésre, pénzelszámolásra vonatkozó szabályok. 

A pénztárgépek használatának szabályai. 

Pénztárgép, Pénztárrendszer, Pénztárterminál (POS rendszer). 

Egytételes eladás, többtételes eladás. 

Részösszegző feladata. 

Törlés (azonnali, utólagos). 

Fizetési módok (készpénzzel, utalvánnyal, valutával, bankkártyával, vegyesen). 

Egyszerűsített (készpénzes) számla készítése.  

Nyugta-, számlaadási kötelezettség. 

Ellenérték elszámolásának technikája. 

A készpénz átvételére vonatkozó szabályok. 

Euroval történő fizetés szabályai. 

Jelentések (X jelentés - napközben, Z jelentés - zárás). 

Pénztáros elszámoltatása. 



 

 

Pénztárnyitás, pénztárzárás. 

A pénztárosra vonatkozó viselkedési szabályok (pénztáros és vevő kapcsolata). 

2.3.4. Bizonylatkitöltés gyakorlata     124 óra 

Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése. 

Árumegrendelés kézzel és/vagy géppel. 

Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése). 

Jótállási jegy kitöltése. 

Árucsere utalvány.  

Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Nyugta (tartalma, kitöltése). 

Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás (tartalma, készítése). (Kiadási-, bevételi 

pénztárbizonylat, üvegvisszaváltó jegy, címletjegyzék.) 

Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai. 

Árváltozás bizonylata. 

Jegyzőkönyvek (szállítói, vásárlói minőségi kifogás, jegyzőkönyv lopás esetén stb.). 

Leltárfelvételi ív, leltárösszesítő. 

A kereskedelemben használatos levélfajták: árajánlat, megrendelés, reklamáció. 

 

4.8. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely vagy szakmaspecifikus gazdálkodó 

szervezetnél 

 

4.9. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

4.9.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció     x   

10. szerepjáték     x   

11. házi feladat     x   

 

4.9.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     



 

 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása     x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése     x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre     x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel   x     

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x     

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

3.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

3.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása x x     

4.2. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján x x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.2. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x       

5.3. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

 

4.10. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  



 

 

A 11691-16 azonosító számú, Eladástan megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
A 11691-16 azonosító számú, Eladástan megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  
Eladástan 

Eladási 

gyakorlat 

FELADATOK 

Alkalmazza az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat.   x 

Bemutatja a vásárló udvarias köszöntési formáit. x x 

Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit.   x 

Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik.   x 

Felkelti a vásárló érdeklődését.   x 

Segítőkész hozzáállással kezeli a vevőreklamációt.   x 

Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl.   x 

Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben.   x 

Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről.   x 

Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl.   x 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre.   x 

Megfelelő kommunikációval, kérdésfeltevéssel és pozitív kisugárzással elősegíti a sikeres 

vásárlást. 
  x 

Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól.   x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az eladóval szemben támasztott követelmények. x   

Az udvarias kiszolgálás és vásárlóval történő helyes bánásmód. x   

Az eladótól elvárt beszédkultúra és megjelenés. x   

A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata. x x 

Benyomáskeltés, hozzáállás, viszonyulás.   x 

Kérdezéstechnikai alapok. x   

Az áruk szakszerű bemutatása, áruajánlás, érveléstechnika gyakorlata. x x 

A folyamatok egyes fázisainak észlelése, az elfogadás/elutasítás felismerése.   x 

Az akvizíciós beszélgetés szakaszai. x   

A vásárlás ösztönzés eszközei. x   

Az eladói munka hatása az árbevételre. x   

Vásárlótípusok és vásárlói magatartások ismerete. x   

A lélektan és az etika jelentősége az eladói munkában. x   

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Verbális és nem verbális kommunikációs készség x x 

Tolerancia, empátia x x 

Megnyerő, magabiztos fellépés, asszertivitás x x 

Vevőorientált gondolkodás x x 

Szakmai szöveg megértése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség   x 

Külső megjelenés   x 

Elhivatottság x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Meggyőző képesség x x 

Hatékony kérdezés készsége x x 

Konfliktuskezelő készség   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Áttekintő képesség x   

Problémamegoldó képesség x x 

Figyelem megosztás képessége x x 



 

 

5. Eladástan tantárgy         106,5 óra 

 

5.5. A tantárgy tanításának célja 

Az Eladástan tantárgy célja, hogy a tanulók elméletben megismerjék a vásárlói típusokat, a 

velük szembeni helyes eladói magatartást. Az eladóval szemben támasztott követelmények 

mellett a testbeszéd jelentőségét és az eladási technikát is megismerik. A tanulók legyenek 

képesek úgy értékesíteni az árukat, hogy az eladási folyamat elméleti anyagát alkalmazzák 

magyar és idegen nyelven. 

 

5.6. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

5.7. Témakörök 

5.7.2. Eladási ismeretek       35,5 óra  

A vásárlás pszichológiai tényezői. 

Az eladás jelentősége a gazdaságban. 

A vásárlás indítékai.  

A vásárlási indítékok megismerése a vásárlási döntés folyamata. 

A vásárlói típusok, vásárlói magatartások. 

Magatartás szerinti vevőtípusok, és jellemzőik. 

Különböző nemű és életkorú vevőtípusok. 

Az eladó: 

Az eladóval szemben támasztott követelmények. 

Szakmai viszonyulás. 

Szaktudás. 

Magatartás, viselkedés. 

Megjelenés. 

Testbeszéd. 

Nyelvi kifejezőerő. 

Az eladás technikája: 

Érintkezési szakasz: 

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése. 

A köszöntés formái, kultúrája. 

A szükséglet felmérése. 

A meggyőzés szakasza: 

Benyomáskeltés, hozzáállás, viszonyulás. 

Az áruk szakszerű bemutatása, áruajánlás, érveléstechnika gyakorlata. 

Kérdezéstechnikai alapok. 

A folyamatok egyes fázisainak észlelése, az elfogadás/elutasítás felismerése. 

A kifogások kezelése. 

Kiegészítő áruajánlás. 

Záró szakasz:  

Erősítő hatás. 

Számlakiállítás. 

Csomagolás. 

Fizetés. 

Búcsúzás. 

Személytelen árubemutatás.  

A vásárlás ösztönzés eszközei. 

5.7.3. Eladás idegen nyelven      71 óra 



 

 

Számok (méretek, árak), színek, mértékegységek  

Élelmiszerek megnevezése. 

Szituációk az élelmiszerboltban. 

Műszaki cikkek megnevezése. 

Szituációk a műszaki cikk üzletben. 

Ruházati termékek megnevezése. 

Szituációk a ruházati boltban. 

 

5.8. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem/szaktanterem/demonstrációs terem. 

5.9. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

5.9.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció     x   

10. szerepjáték     x   

11. házi feladat     x   

 

5.9.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása     x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése     x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   x   

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x     

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     



 

 

3.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

3.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység   x     

4.2. Műveletek gyakorlása x       

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés   x     

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.3. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x       

5.4. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

 

5.10. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
 

6.  Eladási gyakorlat tantárgy                353,5 óra 

6.5. A tantárgy tanításának célja 

Az Eladási gyakorlat tantárgy célja, hogy a tanulók az eladóval szemben támasztott 

követelményeknek megfelelően viselkedjenek. Gyakorolják az eladási folyamatot a 

vásárlóval folytatott kommunikáció során magyarul és idegen nyelven. Az érveléstechnikát 

szakszerűen alkalmazzák, figyelembe véve a vevőtípusokat.  

Információk nyújtásával segítik az eladást, a konfliktus helyzeteket jól kezelik. 

 

6.6. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

6.7. Témakörök 

6.7.2. Az eladó személyisége       50 óra 

Az eladó megjelenése az üzletben.  

Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).  

Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása. 

Alkalmazza a helyes testbeszédet.  

A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.). 

Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés. 

Megfelelő viselkedés a vevőkkel szemben életkor és nem szerint. ( A nőkkel, férfiakkal, 

gyerekekkel, idősekkel szembeni viselkedés). 

6.7.3. Az eladási folyamat gyakorlása     177,5 óra 

Bemutatja a vásárló udvarias köszöntési formáit. 

Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik. 

Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk. 

Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias 

kiszolgálásban részesíti. 

Felkelti a vásárló érdeklődését. 

Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit. 

Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl. 

Tapintatosan érdeklődik a vevő árérzékenységéről és annak megfelelően ajánl árut. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel 



 

 

feltételeiről. 

Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben. 

Megfelelő kommunikációval, kérdésfeltevéssel és pozitív kisugárzással elősegíti a sikeres 

vásárlást. 

Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás 

érdekében. 

Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól. 

Segítőkész hozzáállással a fogyasztót megillető jogok szerint kezeli és intézi a 

vevőreklamációt.  

Konfliktushelyzet megoldása. 

 

6.8. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakma-specifikus tanműhely vagy szakma specifikus gazdálkodó 

szervezet. 

 

6.9. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

6.9.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció     x   

10. szerepjáték     x   

11. házi feladat     x   

 

6.9.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása     x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése     x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése   x     



 

 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre     x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   x   

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

3.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

3.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység   x     

4.2. Műveletek gyakorlása x       

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés   x     

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.3. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x       

5.4. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

 

6.10. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

A 10028-16 azonosító számú, Élelmiszerek és 

vegyi áruk forgalmazása megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

A 10028-16 azonosító számú, Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

Élelmiszer- 

és vegyi 

áruismeret 

FELADATOK 

Előkészíti és lebonyolítja az élelmiszerek és vegyi áruk mennyiségi és minőségi áruátvételét. x 

Betartja az élelmiszerek és vegyi áruk tárolására, előkészítésére, eladótéri kihelyezésére és 

értékesítésére vonatkozó előírásokat. 
x 

Ellenőrzi a jövedéki termékek zárjegyének, adójegyének meglétét, épségét és betartja a jövedéki 

termékek forgalmazására vonatkozó korlátozó és egyéb szabályokat. 
x 

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, minőségmegőrzési időket a FIFO elvnek megfelelően rendezi az 

áruféleségeket a raktárban és az eladótérben. 
x 

A forgalomból bevonandó árukészleteket szabályszerűen elkülöníti és dokumentálja. x 

Ellenőrzi és feljegyzi a tárolási hőmérsékletet. x 

Biztosítja a hűtőláncot. x 

Biztonsági előírásoknak megfelelően használja a kereskedelmi munkát segítő eszközöket és gépi 

berendezéseket, gondoskodik azok megfelelő higiéniai állapotáról. 
x 

Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét, érvényességét szükség esetén jelzi a 

kereskedelmi egység vezetőjének. 
x 

Igény szerint tájékoztatást ad a korszerű táplálkozást biztosító élelmiszerekről és az 

élelmiszerézékeny fogyasztók számára készült áruk választékáról. 
x 

Leméri az árut. x 

Igény szerint tájékoztatást ad a környezetbarát vegyipari termékekről. x 

Tájékoztatja a vevőt az élelmiszerek, vegyi áruk jellemzőiről, az árukon található feliratok 

segítségével szakszerű áruajánlással ösztönzi a vásárlást. 
x 

Igény szerint csomagol: ajándékkosarat, díszcsomagolást készít. x 

Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról. x 

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az élelmiszer, vegyi áruk forgalmazás során. x 

Betartja és betartatja a HACCP és más vonatkozó minőségellenőrző rendszerek előírásait. x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Az élelmiszerek csoportosítása, jellemzői, forgalmazásuk feltétele x 

Az élelmiszer áruk feliratozása, a címkén található jelölések, jelképek x 

Az élelmiszereket felépítő anyagok: víz, alaptápanyagok, védőtápanyagok, adalékanyagok. x 

Az élelmiszerfogyasztás jellemzői: egészséges táplálkozás követelményei, korszerű élelmiszerek, 

különleges táplálkozási célú élelmiszerek. 
x 

A Hungaricumok kereskedelmi jelentősége, élelmiszer Hungaricumok  x 

Az élelmiszerek értékelése, energiaértéke: tápértéktáblázat értelmezése. x 

Az élelmiszerérzékenység fajtái, tünetei, élelmiszerérzékenységre vonatkozó termékjelölések. x 

Az élelmiszerek jellemzőiről való vevői tájékoztatás. x 

A vegyi áruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei x 

Vegyi áruk feliratozása, a címkén található jelölések, jelképek x 

A vegyi áruk jellemzőiről való vevői tájékoztatás. x 

HACCP, élelmiszerbiztonsági, higiéniai követelmények. x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Hallott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvű beszédkészség. x 

Idegen nyelvű hallott szöveg megértése, idegen nyelvű beszédkészség. x 



 

 

Eszközök és gépi berendezések szabályszerű használata. x 

Az élelmiszerbiztonság előírásainak megfelelő munkavégzés. x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Pontosság x 

Kézügyesség x 

Szaglás x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség x 

Segítőkészség x 

Kommunikációs rugalmasság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyén való alkalmazása x 

Gyakorlatias feladatértelmezés x 

Módszertani munkavégzés x 

 

5.  Élelmiszer- és vegyi áruismeret tantárgy     142 óra  

5.1.A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák az élelmiszerek 

jellemzőit, minőségi követelményeit, legyenek képesek csoportosítani azokat. Ismerjék az 

élelmiszerbiztonsági lánc folyamatait, tartsák be az élelmiszerbiztonsági előírásokat és tudják 

vezetni a kapcsolódó nyilvántartásokat. Legyenek képesek a vegyi áruk minőségi 

csoportosítására jellemzői alapján, legyenek tisztában a tárolási követelményekkel. 

Mindkét árucsoportnál legyenek képesek az elmélethez szorosan kapcsolódó olyan gyakorlati 

tudnivalókat elsajátítani, amelyek a mindennapi munkában sűrűn előfordulnak: mélyítik az 

ismeretanyagot; lehetővé teszik a fogyasztó-centrikus szemlélet kialakítását a képességek 

szintjén; mintát adnak a mindennapi munkában adódó feladatok megoldására, a minőség 

értékelésére, az árujellegnek, az előírásoknak megfelelő mennyiségi és minőségi árumegóvásra. 

 

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az általános iskolai tanulás során a biológia tantárgy keretében elsajátított tudásanyag. 

 

5.3.Témakörök   

5.3.1. Élelmiszer áruismeret I.          54 óra 

Az élelmiszerek, jellemzői, forgalmazásuk feltétele. 

Az élelmiszereket felépítő anyagok: a víz, az alaptápanyagok, a védőtápanyagok, adalékanyagok. 

HACCP, élelmiszerbiztonsági, higiéniai követelmények. 

Élelmiszerérzékenység fajtái, ajánlható termékek és jelölésük. 

Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői: korszerű élelmiszerek, hungaricumok, táplálkozási 

irányzatok, különleges táplálkozási célú élelmiszerek (gyermek, diétás, reform, stb.). 

Az élelmiszerek tartósítása. 

Az élelmiszerek romlása, élvezeti, biológiai és a tápértékének csökkenése. 

A gabonafélék jellemzése és fajtái. 

A gabonaszem táplálkozástani jelentősége. 

A gabonafélék feldolgozása. 

Malomipari termékek. 

Őrlemények, hántolt termékek, egyéb eljárással készült termékek. 

Sütő- és tésztaipari termékek. 

Kenyér. 

Kenyér minősége. 

Kenyér fajtái. 



 

 

Sütőipari fehértermékek. 

Száraztészták. 

Száraztészták csoportosítása, jellemzése, minősége. 

5.3.2. Élelmiszer áruismeret II.       53 óra 
Természetes édesítőszerek: Cukor, Méz. 

Mesterséges édesítőszerek: 

Az édesítőszerek jelentősége. 

Édesipari áruk: 

A cukorkák, kakaó és csokoládéáruk. 

Nugátok és nugátszerű készítmények. 

Édesipari lisztes áruk, édesipari tartós sütemények. 

Gyümölcsök, zöldségáruk: 

Gyümölcsök összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A gyümölcsök csoportosítása.  

Hazai és egzotikus gyümölcsök jellemzői. 

A zöldségfélék összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A zöldségfélék csoportosítása. 

A zöldségfélék fajtái, árujellemzői 

Ehető gombák. 

Tartósított gyümölcs- és zöldségáruk: 

Gyorsfagyasztott gyümölcs- és zöldségáruk. 

Vízelvonással, cukrozással és sózással tartósított áruk. 

Gyümölcs-zöldség konzervek. 

A tej és tejkészítmények: 

A tej összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

Fogyasztási tejek. 

Ízesített, sűrített, savanyított tejkészítmények, zsírdús készítmények. 

Tejtermékek: 

Vajféleségek. 

Túróféleségek. 

Natúr sajtok. 

Ömlesztett sajtok. 

Húskészítmények, húskonzervek: 

Rövid ideig eltartható töltelékes áruk. 

Tartós töltelékes áruk. 

Darabos húskészítmények. 

Húskonzervek. 

A tojás. 

A tojás értékesítési jellemzői. 

A tojás minősége és a jelölések értelmezése. 

Étkezési zsírok, olajok: 

A zsiradékok összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A zsiradékok csoportosítása, zsírok és olajok jellemzői.  

Alkoholmentes italok. 

A, szódavíz, ásványvizek és gyógyvizek.   

Üdítőitalok, sűrítmények, gyümölcsszörpök, gyümölcs- és zöldséglevek csoportjai. árujellemzői.   

Az alkoholtartalmú italok: 

A borok csoportosítása Magyarország borvidékei. 

A bor, forgalmazása.   

A borok főbb típusai, árujellemzésük. 



 

 

Sörök: 

A sörök csoportosítása alapanyag és készítési mód szerint.  

A sör, forgalmazása. 

A sörök főbb típusai, árujellemzésük. 

Szeszesitalipari termékek: 

Párlatok, likőrök. 

A pálinka jellemzői, a pálinka, mint hungarikum. 

Koffeintartalmú élvezeti szerek: 

A kávéfajtái, minősége. 

Kávékivonatok, kávépótló szerek. 

A tea fajtái, minősége. 

Virágteák, ízesített teák, gyógyteák, pótteák. 

Fűszerek és ízesítőszerek: 

A fűszerek minősége, csoportosítása, forgalmazása. 

Hazai fűszerkülönlegességek. 

Fűszerkeverékek, fűszerpótlók. 

Ízesítők, zamatosító, állományjavítók. 

5.3.3. Vegyi áruk ismerete        35 óra 
Vegyi-áruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei. 

A vegyi áruk csomagolása. 

A címkén található jelölések, jelképek, veszélyes anyagok, környezetkímélő, környezetbarát jelek. 

A szappanok és a mosás anyagai: 

Szappanok. 

Mosószerek. 

Mosási segédanyagok. 

Háztartási tisztító- és ápolószerek: 

Mosogatószerek. 

Általános tisztítószerek, lemosók. 

Súrolószerek. 

Szőnyeg- és kárpittisztító szerek. 

Ablak-, tükör-, üvegtisztítók. 

Folttisztító szerek. 

Bútorápoló szerek. 

Padlóápoló szerek. 

Fertőtlenítő-, vízkőoldó és maró hatású szerek. 

Tűzhelytisztítók. 

Testápoló és személyes higiéniát szolgáló készítmények: 

Fürdő- és tusoló készítmények. 

Testápoló tejek, emulziók. 

Kéz- és lábápoló készítmények. 

Hintőporok. 

Szőrtelenítő készítmények. 

Hajápolási készítmények. 

Fog- és szájápoló készítmények. 

Borotválkozószerek. 

Dezodorok és izzadást gátló készítmények. 

Napozószerek. 

Arcápolók, díszítőkozmetikumok és illatszerek. 

Arcápoló készítmények, krémek, kenőcsök. 

Díszítő kozmetikumok, ajakápolók, a szemkörnyék kozmetikumai. 

Illatszerek. 

Babaápolási készítmények. 

Norinbergi áruk: 



 

 

Kozmetikai kiegészítő áruk. 

Egészségügyi áruk. 

Háztartási áruk. 

  

5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem/szaktanterem. 

 

5.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés x       

3. kiselőadás     x   

4. megbeszélés   x     

5. vita   x     

6. szemléltetés     x   

7. projekt   x     

8. kooperatív tanulás   x     

9. szimuláció     x   

10. szerepjáték     x   

11. házi feladat     x   

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel     x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása     x   

1.6. Információk önálló rendszerezése     x   

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése     x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése   x     

2.2. Leírás készítése   x     

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre     x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x x     

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban     x   

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban     x   

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

3.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

3.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

3.4. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

3.5. Csoportos versenyjáték   x     



 

 

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység   x     

4.2. Műveletek gyakorlása x       

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján   x     

5. Szolgáltatási tevékenységek körében 

5.1. Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés x       

5.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

5.3. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x       

5.4. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x       

5.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 
 

SZH/1. évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a 

tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A SZH/1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen. 

Kereskedelmi gyakorlat: 

Az áruforgalmi folyamat (beszerzés, készletezés, értékesítés.) elemeinek és a hozzá 

kapcsolódó bizonylatoknak a gyakorlatban való megismerése.  

Áruátvételhez szükséges eszközök, valamint a visszáru és a visszaszállítandó 

göngyölegek előkészítése. 

Az áruk mennyiségi és minőségi átvételét megismeri, a kapcsolódó bizonylatokat 

ellenőrzi. 

Az árukat szakszerűen elhelyezi a raktárban illetve az eladótérben.  

Árumozgató gépeket, eszközöket szabályszerűen használja. 

Leltározásban való részvétel, a hozzá kapcsolódó bizonylatok megismerése 

(leltárfelvételi ív, leltárösszesítő, jegyzőkönyv).  

Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló információk 

meglétének ellenőrzése. 

Az áru szakmai szempontok szerinti kihelyezése, figyelembe véve a kereskedelmi 

egység boltképét. 

Áruvédelmi címkék elhelyezése a termékeken. 

A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése. 

Árjelző táblák, vonalkódok készítése.  

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása. 

Hulladékkezelési szabályok megismerése, betartása. 

Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése: szállítólevél, 

árucsere utalvány, készpénzfizetési számla, nyugta, számla (tartalma, bizonylat 

kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Eladási gyakorlat: 

Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).  

Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása. 

Alkalmazza a helyes testbeszédet.  

A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.). 

Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés. 



 

 

Az eladási folyamat gyakorlása:  

A vásárlót udvariasan köszönti. 

Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik. 

Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk. 

Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias 

kiszolgálásban részesíti. 

Felkelti a vásárló érdeklődését. 

Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit. 

Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl. 

Tapintatosan érdeklődik a vevő árérzékenységéről és annak megfelelően ajánl árut. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel 

feltételeiről. 

Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben. 

Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás 

érdekében. 

Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól. 

Konfliktushelyzet megoldása. 

 

 

  



 

 

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ 

a 

31 215 01 

Virágbolti eladó 
rész-szakképesítés  

SZAKKÉPZÉSI HÍD programban történő 2 éves oktatásához 

a 34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő szakképesítés kerettanterve alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakmai tantervi adaptáció 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint, 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 31 215 01 Virágbolti eladó rész-szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet,  

– a szakképesítések kerettanterveit tartalmazó NGM rendelet 

alapján készült. 

 

II. A rész-szakképesítés alapadatai 

A rész-szakképesítés azonosító száma: 31 215 01  

A rész-szakképesítés megnevezése: Virágbolti eladó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem  

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a rész-szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 20. Mezőgazdaság 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában  

Betöltött 15. életév 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 



 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a rész-

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

XVII. A rész-szakképesítés óraterve 2 éves (20 hónapos) nappali rendszerű oktatásra 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai hosszabb képzési idejű rész-szakképesítés oktatásához:  

 

SZH/1. 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/1. 

évfolyam 

éves óraszám (36 

héttel) 

SZH/2. 

évfolyam 

heti óraszám 

SZH/2. évfolyam 

éves óraszám 

(35 héttel) 

Közismeret 16,5 594 10 350 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
15 540+105 21,5 752,5 

Összesen 31,5 1134+105 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  

(közismereti rész) 
2,5 90 1 35 

8-10% szabad sáv  

(szakmai rész) 
1 36 2,5 87.5 

Mindösszesen 

(teljes képzés ideje) 
35 1260+105 35 1225 

A rész-szakképesítés oktatására fordítható idő 1521 óra (540+105+752,5+36+87,5) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt.  

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül (és szabadsávval) 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1. 

évfolyam 

SZH/2. 

évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

11074-12 

Növényismeret és -

kezelés 

Növényismeret és kezelés 4   

105 

3   

Növényismeret és kezelés 

gyakorlat 
  5   8+2 

11077-12 

Virágeladás alapjai 

Virágeladás alapjai 2,5  2,5+0,5  

Virágeladás alapjai gyakorlat  3,5+1  8 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 6,5 8,5+1 5,5+0,5 16+2 

Összes heti/ögy óraszám 15+1 105 21,5 +2,5 

A kerettanterv-adaptáció szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 

8. § (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 

kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének 

legalább 90%-át lefedi.  

A szakmai tárgyak órakeret felhasználásához, a kiadott szakmai program adaptációkhoz 

képest tantestületünk nem írt elő új tananyagot, hanem tantárgyanként, az egyes tematikai 

egységek között, a szaktanár osztja el a rendelkezésre álló időkeretet az alkalmazható tudás 

megszerzése és a képességek fejlesztése céljából. 



 

 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen SZH/1. évfolyam SZH/2. évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11074-12 

Növényismeret és -

kezelés 

Növényismeret és kezelés 144    105  249 

Növénytani alapismeretek 35      35 

Dísznövény termesztési 

alapismeretek 25 
     

25 

Egy- és kétnyári 

dísznövények 20 
     

20 

Évelő dísznövények 20      20 

Lombhullató díszfák és 

díszcserjék 22 
    

22 

Örökzöld díszfák és 

díszcserjék 22 
    

22 

Növényházi 

levéldísznövények 
   50  

50 

Növényházi virágos 

dísznövények 
   55  

55 

Növényismeret és –kezelés 

gyakorlat 
  

180 
  

280+70 460 

Dísznövény termesztési 

alapismeretek 
  

30 
  

  30 

Cserepes és vágott növények 

kezelése 
  

21 
  

20 41 

Egy- és kétnyári 

dísznövények  
 

21 
  

20 41 

Évelő dísznövények  35   20 55 

Lombhullató díszfák és 

díszcserjék 
 

38 
  

25 63 

Örökzöld díszfák és 

díszcserjék 
 

35 
  

25 60 

Növényházi 

levéldísznövények 
      

80 80 

Növényházi virágos 

dísznövények 
      

90 90 

11077-12 

Virágeladás alapjai 

Virágeladás alapjai 
90 

  
87,5+17,5 

 
177,5 

A vállalkozási formák és a 

kereskedelem rendszere 10 
  

  
 

10 

Árurendszerek, minőség 15      15 

Áruátvétel 14   10,5  24,5 

Raktározási, leltározási 

munkák 14 
  

10 
 

24 



 

 

Az értékesítés előkészítése, 

árukirakodás 10 
  

10 
 

20 

A vásárlási indítékok 

megismerése 7 
  

10 
 

17 

Az értékesítési módok 

alkalmazása 8 
  

17 
 

25 

Az értékesítés folyamata 8   20  28 

A fogyasztói reklamációk 

intézése 4 
  

10 
 

14 

Virágeladás alapjai 

gyakorlat 
 

126+36 
 

 280 406 

Az áruátvétel gyakorlati 

lebonyolítása 
 

14 
 

 42 56 

A raktározás, leltározás 

lebonyolítása 
 

21 
 

 56 77 

Értékesítést előkészítő 

munkák 
 

14 
 

 56 70 

Értékesítési munkák  35   56 91 

Vevő fogadása, tájékoztatása  35   42 77 

A pénztárgép kezelése   7   28 35 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 234 306+36  192,5+17,5 560+70 1292,5 

Összes éves/ögy óraszám: 540+36 105 752,5+87,5 1397,5 

Elméleti óraszámok/aránya 444/30,5% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1083/69,5% 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

A szakmai tárgyak órakeret felhasználásához, a kiadott szakmai program adaptációkhoz 

képest tantestületünk nem írt elő új tananyagot, hanem tantárgyanként, az egyes tematikai 

egységek között, a szaktanár osztja el a rendelkezésre álló időkeretet az alkalmazható tudás 

megszerzése és a képességek fejlesztése céljából. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás.  



 

 

A 11074-12 azonosító számú, 

Növényismeret és -kezelés 

megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 



 

 

A 11074-12 azonosító számú, Növényismeret és -kezelés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök 

oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11074-12  

Növényismeret és –kezelés 

Növényismeret és-kezelés Növényismeret és –kezelés gyakorlat 
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FELADATOK 

Vágott virágok, zöldek kezelését végzi (visszavágás, lelevelezés, 

vízberakás, speciális kezelések) 

X X      X X X       

Cserepes növényeket gondoz (öntözés, tápoldatozás, tisztítás)        X X X     X X 

Előkészíti a virágokat, a növényeket, a növényi részeket és a 

kellékeket virágkötészeti felhasználásra 

        X X X X X X X X 

Szaktanácsot ad a virágdíszek kiválasztásával kapcsolatban  X X X X X X X X      X X 

Szaktanácsot ad a növény elhelyezésre, ápolásra vonatkozóan  X X X X X X X X      X X 

SZAKMAI ISMERETEK 

Vágott virágok, vágott zöldek kezelési eljárásai X X     X X X X       

Cserepes növények gondozása       X X X X     X X 

Kellékek előkészítése virágkötészeti felhasználásra   X X X X     X X X X   

A növények morfológiai tulajdonságai X                

A növények fiziológiai tulajdonságai X                

Dísznövények felismerése   X X X X X X   X X X X X X 



 

 

A vágott virágok, vágott zöldek, növények és növényi részek 

felhasználási lehetőségei 

  X X X X X X   X X X X X X 

Élettani betegségek, kór- és kárképek felismerése, kezelése a 

virágüzleti körülményekhez képest 

X X       X        

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése X X X X X X X X         

Köznyelvi beszédkészség X X X X X X X X         

Virágkötészeti kéziszerszámok, eszközök használata         X X       

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Precizitás         X X       

Szorgalom, igyekezet X X X X X X X X X X X X X X X X 

Kézügyesség         X X X X X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Közérthetőség X X X X X X X X         

Segítőkészség         X X X X X X X X 

Hatékony kérdezés készsége X X X X X X X X         

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

A környezet tisztán tartása         X X X X X X X X 

Körültekintés, elővigyázatosság         X X       

Problémamegoldás, hibaelhárítás         X X       

 

 
 



 

 

1. Növényismeret és kezelés 249 óra 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 

A virágkötő munkája során élő és tartósított növényekkel, növényi részekkel dolgozik, ezért 

ismernie kell a növényeket és legfontosabb tulajdonságaikat. 

A növénytani alapismeretek témakör a növények külső és belső tulajdonságaival, 

életfolyamataival foglalkozik. Az élő növény tulajdonságainak és az élettani folyamatoknak az 

ismerete az elkészített alkotások esztétikai értéke és a növények eltarthatósága miatt fontos. 

A dísznövény termesztési témakörök tartalmazzák a dísznövények termesztésével és 

felhasználásával foglalkozó ismereteket. A növények tulajdonságainak (név, szaporítási mód, 

környezeti és kezelési igények, felhasználási lehetőségek) ismerete alapvető a virágkötészeti 

tevékenység szakszerű elvégzéséhez.  

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A növénytani alapismeretek témakör kapcsolódik a biológiai tanulmányokhoz. A dísznövényeket 

a virágkötészet használja fel, így szoros kapcsolat van a két szakmai tantárgy között. A 

virágkezelések közös témakör, mindkét tantárgyban fontos témakör, csak más hangsúllyal és 

részletezésben. 

 

1.3.Témakörök  

1.3.1. Növénytani alapismeretek       35 óra 

Növények külső és belső alaktan 

A növény fő részei: a gyökér, a szár, a levél, a virág, a termés és felhasználásuk a virágkötészetben 

A növények alaktana (a levelek, virágok formája, színe, összetettsége, a termések típusa) 

A belső felépítés alapfogalmai (sejtek, szövetek, szervek) 

A növények életjelenségei 

A növények növekedése, fejlődése (mag, gyökér, szár, levél, virág, termés) 

A növények felépítő és lebontó folyamatai, szaporodás, mozgás 

Kertészeti szaporítási módok 

Növényrendszertan 

A növénycsoportok (mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők) jellemzői 

A fontosabb dísznövénycsoportok jellemzői 

A növény és a környezet kapcsolata 

A növények kapcsolata más növényekkel, állatokkal és az emberrel 

A kapcsolatok pozitív és negatív hatásai 

A növények alkalmazkodása az élettelen környezeti tényezőkhöz 

A növények fontosabb kórokozói és kártevői 

A honos védett növények védettségének fontossága 

A védett növények felhasználásának korlátai 

 

1.3.2. Dísznövény termesztési alapismeretek      25 óra 

 A dísznövénytermesztés környezeti tényezői 

A növények igényeinek megfelelő környezeti tényezők (hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, talaj) 

biztosítása a dísznövénytermesztésben, figyelembe vétele az eladás, felhasználás során 

A dísznövény termesztés tárgyi feltételei 

A dísznövénytermesztéshez szükséges építészeti és műszaki berendezések (pl. növényház, 

öntözőberendezés), anyagok (pl. termesztő-edények, talajkeverékek) és eszközök (pl. 

kéziszerszámok, erő- és munkagépek) 

Növények szaporítása, nevelése, ápolása, kezelése 

A dísznövények termesztése: a növények ivaros vagy ivartalan szaporítása, a fejlődő növények 



 

 

nevelése és ápolása (pl. öntözés, tápoldatozás, növényvédelem). 

A cserepes növények gondozásának és a vágott virágok kezelésének szerepe a megtermelt 

dísznövények minél hosszabb ideig történő eladhatóságának, virágkötészeti célra történő 

felhasználhatóságának biztosításában 

 

1.3.3. Egy- és kétnyári dísznövények       20 óra 

Az egy- és kétnyári növények ismertetése (jellemzés, termesztés, ápolás, kezelés, felhasználás) 

A növények igényeinek megfelelő környezeti tényezők (hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, talaj) 

biztosítása 

Növények szaporítása, nevelése, ápolása, kezelése 

A palánták kezelési szabályai 

 

1.3.4. Évelő dísznövények        20 óra 

Az évelő vágott virágok ismertetése (jellemzés, termesztés, ápolás, kezelés, felhasználás), 

előnyei, alkalmazásuk lehetőségei 

A növények igényeinek megfelelő környezeti tényezők (hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, talaj) 

biztosítása 

Növények szaporítása, nevelése, ápolása, kezelése 

 

1.3.5. Lombhullató díszfák és díszcserjék      22 óra 

A lombhullató díszfákról, díszcserjékről származó növényanyag ismertetése (fás szárrészek, 

virágzó és terméses hajtások), felhasználási lehetőségei 

 

1.3.6. Örökzöld díszfák és díszcserjék       22óra 

A fenyő és örökzöld lomblevelű hajtások, termések, tobozok ismertetése, felhasználása a 

virágkötészetben, különösen a kegyeleti és a karácsonyi díszekben 

 

1.3.7. Növényházi levéldísznövények       50 óra 

A változatos formájú, színes vagy tarka levelű dísznövények ismertetése, felhasználása a belső 

és külső terekben 

Virágtartókon, bútorokon, ablakpárkányon, télikertben történő elhelyezésük 

A szoliter méretű növények, pálmák, az ámpolnanövények, a broméliák díszítő szerepe a 

különböző terekben 

A levéldísznövények alkalmazása növény-összeültetésben 

 

1.3.8. Növényházi virágos dísznövények      55 óra 

A cserepes virágzó dísznövények ismertetése, felhasználása ajándékozási célra, lakásdíszként 

Virágzás után többnyire elvesztik díszítő értéküket, ezért alkalmi díszeknek tekinthetők 

 

1.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem, laboratórium, demonstrációs terem 

 

1.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 



 

 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás  x  - 

3.2 Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással  x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos verseny/játék  x  - 

 

 

1.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 



 

 

2. Növényismeret és kezelés gyakorlat     460 +70óra 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 

A virágkötő munkája során élő és tartósított növényekkel, növényi részekkel dolgozik, ezért 

ismernie kell a növényeket és legfontosabb tulajdonságaikat. A biztos növényfelismerés alapvető 

elvárás egy virágkötővel szemben. A növényismeret elsajátítására a szakmai gyakorlatok a 

legalkalmasabbak. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A dísznövényeket a virágkötészet használja fel, így szoros kapcsolat van a két szakmai tantárgy 

között. A virágkezelések közös témakör, mindkét tantárgyban fontos témakör, csak más 

hangsúllyal és részletezésben. 

 

2.3.Témakörök  

2.3.1. Dísznövény termesztési alapismeretek     30 +15óra 

Dísznövények szaporítási, nevelési, ápolási munkái 

A virágkötőtől elvárt szaktanácsok adásához szükséges alapvető termesztési munkafolyamatok 

elvégzése 

 

2.3.2. Cserepes és vágott növények kezelése     41 +10óra 

A virágüzletbe érkező cserepes növények, vágott virágok és zöldek frissen tartásának, 

eladhatóságuk megőrzésének módjai 

Átvétel, öntözés, növényvédelem, tisztítás, tárolás, stb. módjai, anyagai, eszközei 

 

2.3.3. Egy- és kétnyári dísznövények      41 +15óra 

A növényismeret gyakorlása 

Az egy- és kétnyári palánták forgalmazásának jellemző időszakai, felhasználási céljai 

 

2.3.4. Évelő dísznövények        55 +5óra 

A növényismeret gyakorlása 

Az évelő vágott virágok választéka évszakonként 

 

2.3.5. Lombhullató díszfák és díszcserjék     63 +5óra 

A növényismeret gyakorlása 

A tavasszal virágzó cserjék virágzó hajtásainak felhasználása a tavaszi (Húsvéti) 

készítményekben, nyáron a szabadföldi rózsa felhasználása csokrok készítéséhez 

Ősszel a színes, húsos termések felhasználása a mindszenti koszorúkban, virágdíszekben 

A száraz termések felhasználása szárazkötészeti díszek anyagaiként 

 

2.3.6. Örökzöld díszfák és díszcserjék      60 +5óra 

A növényismeret gyakorlása 

Az örökzöld díszfákról, díszcserjékről származó növényanyag felhasználása a virágkötészetben, 

tartós díszek készítésére 

 

2.3.7. Növényházi levéldísznövények      80 +5óra 

A növényismeret gyakorlása 

A cserepes levéldísznövények szerepe a lakások, középületi helyiségek belső terének 

kialakításában 

A trópusi területekről származó levéldísznövények szaporításának és nevelésének helyszíne a 

növényház 



 

 

 

2.3.8. Növényházi virágos dísznövények      90 +5óra 

A növényismeret gyakorlása 

A cserepes virágzók alkalmi díszek, többségük napjainkban szinte egész évben kapható 

A jellegzetes tavaszi virágok (pl. tulipán, jácint, nárcisz) és az őszi-téli ünnepekhez kötődő 

virágok (krizantém, mikulásvirág, ciklámen) 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, demonstrációs terem, gyakorlóterem, virágüzlet, tankert, külső helyszín, 

természeti környezet. 

 

2.5.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos oktatási módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció x   - 

1.10. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
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i 

C
so
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rt
- 

b
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s 
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása    x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással  x  - 



 

 

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Növénykezelési szakmai munkatevékenység  x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján  x  - 

4.4. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással  x   - 

4.5. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x   - 

4.6. Munkanapló vezetése x   - 

 

2.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  
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FELADATOK 

Előkészíti a raktárat/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a 

visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut 
   X        X           

Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt, elvégzi a 

hibás teljesítésből adódó teendőket 
 X X       X      

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét, 

szabályszerűségüket 
  X X       X     

Készletre veszi az árut    X       X     

Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a 

mennyiségének megóvásáról 
  X X       X     

Leltárt készít/közreműködik a leltározásban    X       X     

Előkészíti az árut értékesítésre és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai 

szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés ellenőrzéséről 
    X X      X    

Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit 
      X  X          X    

Bemutatja az árut a vevőnek és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról        X      X  

Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben       X      X   

Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít               X 



 

 

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet        X       X 

Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől 

függően becsomagolja az árut 
       X        

Intézi a fogyasztói reklamációkat         X       

Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi- és minőségirányítási 

szabályokat, higiéniai előírásokat 
         X X X    

Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat         X            X  

Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait         X       

Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek X               

Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír    X       X     

Nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet/telephelyet/szalont a biztonsági és vagyonvédelmi 

előírásoknak megfelelően 
X               

SZAKMAI ISMERETEK 

Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása, az áruátvételnél használt eszközök 

működése, kezelése 
  X      X          

Árurendszerek  X             

A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe  X             

A minőség, minőségbiztosítás jelentősége, szerepe, a minőségre ható tényezők  X                 

Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok    X      X     

Az egyes árucsoportok, áruféleségek jellemzői, minőségi követelményei  X             

Az áru-előkészítés menete, az előkészítésre vonatkozó szabályok, előírások, az 

árukihelyezés szabályai 
    X      X    

Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok     X      X        

A leltározás menete, a leltáreredmény megállapítása    X      X     

A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata      X         

Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk       X        

Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig       X      X      

A fizettetés módjai       X       X 

A fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai, a vevőreklamáció intézésének szabályai        X     X  

Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások       X     X   

A pénztárgépek használatának szabályai                 X  

Az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői, kezelésük szabályai         X X X X   

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások         X X X X X X 

A különböző áru- és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői, az áru- és vagyonvédelmi 

berendezések fajtái, használata 
X             X 



 

 

Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi követelmények X                  

A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai, a pénzkezelésre vonatkozó szabályok              X 

A számlázás, nyugtaadás szabályai       X       X 

A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai X              

A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok X                  

Áruforgalmi nyilvántartások, készletnyilvántartó programok    X      X     

Pénzforgalmi nyilvántartások, munkaügyi nyilvántartások       X       X 

A kereskedelmi, üzleti levelezés alapvető szabályai X              

A számítógépek a perifériák használata, a kommunikációs eszközök, fénymásolók 

használati módja 
      X        

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Elemi számolási készség        X  X   X   X    X  

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése X X X X X X X X X X X X X X X 

Szakmai nyelvű beszédkészség X X X X X X X X X X X X X X X 

Számítógép elemi szintű használata X X X X X X X X X X X X X X X 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Megbízhatóság        X X           X  

Tűrőképesség          X X X X X X 

Önállóság          X X X X X X 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség        X X       X  X    

Meggyőző készség        X X    X X  

Udvariasság        X X    X X  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Gyakorlatias feladatértelmezés          X   X  X X  X  X  

Módszeres munkavégzés          X   X  X X  X  X  

Körültekintés, elővigyázatosság          X   X  X X  X  X  

 



 

 

3. Virágeladás alapjai       177,5 +17óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatása során a tanulók ismerjék meg, sajátítsák el a kereskedelmi egység 

(virágüzlet, kertészeti áruda) vállalkozáshoz kapcsolható teendőit, ismerjék meg a különböző 

típusú áruféleségeket, azok szakszerű, minőségi átvételét, az átvétel dokumentálását. Sajátítsák 

el az áru, raktárban történő elhelyezésének szabályait, a módjait, a raktári árumozgás 

dokumentálását. Tanulják meg az áru előkészítését, kirakását, esztétikus, vásárlóbarát 

elrendezését, ismerjék meg a vevők igényeit, a különböző értékesítési módokat, s gyakorolják 

be a szakszerű és vevőközpontú eladás szabályait. Az áruk előkészítésekor ismerjék meg a 

különböző árukódokat, tanulják meg a leolvasásukhoz szükséges eszközöket, gépeket. Az 

eladás folyamatát megismerve legyenek képesek az üzleti eladásra, kiszolgálásra, 

szolgáltatások ajánlására, az áruk becsomagolására és az udvarias kiszolgálásra. 

Sajátítsák el a vevők, az árukkal kapcsolatos reklamációinak ügyintézését, a panaszok 

orvoslását, a panaszok papírmunkáinak szakszerű elvégzését. Ismerjék a vevők 

reklamációjához kapcsolódó rendeleteket, jogszabályokat. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A kereskedelmi tantárgy elsajátításához megfelelő matematikai ismeretre és döntéshozatali 

készségre van szükség. A virágkötészet tantárgy keretében megtanult virágkötészeti 

alapanyagok, segédanyagok és díszítő anyagok ismerete elengedhetetlen az árukezelés, 

raktározás, leltározás kivitelezéséhez. A jó fogalmazókészség, a világos kifejezésmód, az 

intelligens viselkedés alapja a vevők kiszolgálásának.  

A vágott virágok, vágott zöldek, a cserepes dísznövények, a száraz virágok, mint áruk ismerete 

kapcsolódik a Növényismeret és kezelés tantárgyi modulhoz. 

 

3.3. Témakörök  

3.3.1. A vállalkozási formák és a kereskedelem rendszere   10 óra 

Az egyéni és társas vállalkozások fő jellemzői, alapításának, megszűnésének jogi körülményei, 

a cégképviselet 

Az egyes vállalkozási formák közötti választás szempontjai 

Az okmányirodák, a kormányablakok és a cégbíróság feladatai 

A vállalkozások alapításával és megszűnésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek, 

teendők a hatóságokkal, pénzintézettel 

 

3.3.2. Árurendszerek, minőség 15 óra 

Hagyományos és kód típusú árurendszerek 

Európai Áruazonosító Kódrendszer 

Egységes Termékazonosító      

Kódrendszer 

Vonalkód 

Kereskedelmi Vámtarifaszám 

 Elektronikus áruvédelem. 

A szabványosítás és a szabvány szerepe 

A szabványok fajtái 

Az egyes árucsoportok főbb minőségi jellemzői, a minőségtanúsítás jellemző módjai 

Digitális árufelismerés, információszolgáltatás 

A minőség fogalma, objektív és szubjektív minőségjellemzők 

Minőségtanúsítás 

Megkülönböztető minőségi jelek 



 

 

Használati-kezelési útmutatók, műszaki leírások 

A termékcímke 

Minőségbiztosítási rendszerek 

 

3.3.3. Áruátvétel 24,5 óra 

Az áru helyének előkészítése a virágüzletben és a raktárban 

A szabályszerű áru, göngyöleg, berendezés, eszközátvétel és nyomtatványai, az átvétel 

technikai menete 

Az átvétel technikai eszközei 

Az áruátvételhez kapcsolódó adminisztratív munkák 

Az áruátvétel szabályai árucsoportok szerint, azok dokumentálása papír alapon és 

elektronikusan 

 

3.3.4. Raktározási, leltározási munkák 24 óra 

Áruraktározási módok, az árufajták szerinti raktározási technikák, a raktározás dokumentumai 

A raktárkészlet és az árukezelés, mozgatás szabályai és dokumentálása 

A leltározás folyamatának megismerése és a leltár dokumentálása 

A leltár nyomtatványok és kitöltésük megismerése 

A leltáreredmény megállapítása 

A szükséges jegyzőkönyvek felvétele 

 

3.3.5. Az értékesítés előkészítése, árukirakodás 20 óra 

Az áru előkészítésének folyamata, a vevő számára megnyerő formában 

A bemutatás módjai, technikái, árjelzések elhelyezése 

Folyamatos árufeltöltés a szabályoknak és az arculatnak megfelelően 

 

3.3.6. A vásárlási indítékok megismerése 17 óra 

Az áru tulajdonságainak ismerete 

Az eladás, értékesítés főbb szabályai 

A vevővel való bánásmód 

A vevő tájékoztatása az áruféleségekkel kapcsolatos szolgáltatásokról, kedvezményekről, az 

áruk funkciójáról, felhasználásáról, működéséről 

 

3.3.7. Az értékesítési módok alkalmazása 25 +10óra 

 Az üzleti közvetlen és az interneten történő értékesítés folyamatának megismerése 

 Az eladási folyamat levezetése, lépéseinek megismerése 

 A dokumentálása és a fizetési módok megoldásai 

 

3.3.8. Az értékesítés folyamata 28+7 óra 

A vevővel történő bánásmód, az eladás folyamatának megismerése  

Alkalmazkodás és illem a vevővel szemben 

Az áru ismerete, bemutatása a vevőnek 

Az értékesítés folyamatának ismerete, a folyamat levezetése a virágüzletben 

Az árut a jellegének megfelelően becsomagolja, s átadja a vevőnek 

A számlázás, nyugtaadás bizonylatai 

Fizettetés készpénzzel és készpénzkímélő módon 

 

3.3.9. A fogyasztói reklamációk intézése 14 óra 

A virágkereskedelemben előforduló gyakori reklamációk és megoldásuk 



 

 

A reklamációhoz kapcsolódó törvények, rendeletek megismerése, az ügyintézés folyamata 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem, tanbolt, kabinet 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció   x - 

1.10. kísérlet  x  - 

1.11. házi feladat x   - 

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
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i 

C
so

p
o

rt
- 
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s 
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- 
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x - 

1.6. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x  - 

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, 

feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése x   - 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre   x - 

2.4. Tesztfeladat megoldása   x - 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás  x  - 

3.2 Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással  x  - 

3.3. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

3.4. Csoportos verseny/játék  x  - 



 

 

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

4. Virágeladás alapjai gyakorlat       406 +36óra 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

Ismerjék meg a tanulók a virágkereskedelemben használatos árcsoportokat, az áruk minőségi 

előírásait, az áruátvétel gyakorlati teendőit, így az áruk szakszerű átvételét, az átvétel 

dokumentálását, az áruk raktárban és az üzletben történő elhelyezését. Külön figyelmet 

fordítsanak az élő áruféleségekre, s azok alap – és különleges kezelésére. Gyakorolják be a 

raktározási tevékenységet, a leltározás szabályainak megfelelő módon. Készítsenek leltárt, s 

annak bizonylatai alapján készítsenek leltárértékelést. 

Gyakorolják be az értékesítést megelőző munkákat, az áruk kicsomagolását, felcímkézését, 

csoportosítását, a helyük előkészítését és esztétikus, vevőbarát elrendezésüket, elhelyezésüket. 

Készítsenek árcédulát a polcokra, amelyen az előírásoknak megfelelő adatok szerepelnek.  

Készítsenek leltárt és azt értékeljék, ellenőrizzék. Töltsék ki a leltáríveket és az összesítőket. 

Gyakorolják be a tanulók az eladási módszereket, a vevővel történő bánásmódot, játszanak el 

eladási, áruajánlási, az áruval kapcsolatos szolgáltatási szituációkat. Tanulják meg a vevővel 

szembeni viselkedésmódokat, az intelligens kiszolgálás kritériumait. 

Az eladás folyamatát gyakorolják be a vevő köszöntésétől és a pénztári fizetésen keresztül, a 

becsomagolt áru átadásáig, az elköszönésig. A pénztárgép típusok megismerésén keresztül 

gyakorolják be a készpénzes, a kártyás és az átutalásos fizetési módok gyakorlati teendőit. 

Tudják kezelni a pénztárgépeket. 

Gyakorolják be a virágüzlet vagy kertészeti áruda nyitásának és zárásának teendőit. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A leltár elkészítésénél kapcsolódnak a matematikai tanulmányokhoz, valamint az informatikai 

ismeretekhez. Az élő áru (vágott virág és zöld, cserepes dísznövények) esetében a tároláshoz 

és az elhelyezéshez szükség van a Növényismeret – és kezelés tantárgyi modulban tanultakra 

is.  

 

4.3. Témakörök  

4.3.1. Az áruátvétel gyakorlati lebonyolítása     56 +5óra 

Az áruátvétel szabályainak gyakorlása 

A különböző árutípusok átvétele a gyakorlatban 

Az áruátvétel nyomtatványainak és eszközeinek megismerése, használata, kitöltése 

Az áru felcímkézése, ellátása árcédulával, vonalkóddal 

Az átvett áru elhelyezése a raktárban, az üzletben 

 

4.3.2. A raktározás, leltározás lebonyolítása     77 +3óra 

Az áru megismerése, kezelése a raktárban 

Az árukészlet előkészítése, leltározása a gyakorlatban, a leltárívek kitöltése 

A különböző árucsoportok raktározási módjainak megismerése 

Leltár készítése, leltárívek szakszerű kitöltése és értékelése 

 

4.3.3. Értékesítést előkészítő munkák      70 óra 

 Az áru megfelelő előkészítése a raktárban és az üzlettérben 

 A munkafolyamatok begyakorlása, az árcédulák elkészítése, ellenőrzése 

 Az árak érthető, egyértelmű, szabályos megjelenítése 



 

 

 

4.3.4. Értékesítési munkák       91+9 óra 

Az eladás „művészetének” begyakorlása 

 Az áru megfelelő ajánlása és az eladási folyamat elvégzése 

 

4.3.5. Vevő fogadása, tájékoztatása      77 13óra 

 A vevő fogadásához, kívánságának megismeréséhez, a kiszolgáláshoz, az ellenérték 

elszámolásához, a számlázás, nyugtaadás bizonylatai, az elköszönéshez kapcsolódó jellemző 

kifejezések elsajátíttatása és gyakoroltatása 

 

4.3.6. A pénztárgép kezelése       35+5 óra 

A különböző pénztárgép típusok megismerése a gyakorlatban 

A pénztárgépek funkcióinak megismerése, használatának begyakorlása, nyitása, zárása, 

adatszolgáltatás 

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet 

Az üzlet nyitásának, zárásának szabályai és begyakorlása 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Kabinet, tanbolt, virágüzlet 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x - 

1.2. elbeszélés x   - 

1.3. kiselőadás   x - 

1.4. megbeszélés  x  - 

1.5. vita  x  - 

1.6. szemléltetés   x - 

1.7. projekt  x  - 

1.8. kooperatív tanulás  x  - 

1.9. szimuláció x   - 

1.10. feladatmegoldás x   - 

1.11. házi feladat x   - 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   - 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása  x  - 

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x - 



 

 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása    x - 

1.5. Információk önálló rendszerezése x   - 

1.6. Információk feladattal vezetett rendszerezése  x  - 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok     

2.1. Írásos elemzések készítése  x  - 

2.2. Leírás készítése  x  - 

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   - 

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban  x  - 

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban  x  - 

3. Csoportos munkaformák körében     

3.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással  x  - 

3.2. Csoportos helyzetgyakorlat  x  - 

4. Gyakorlati munkavégzés körében     

4.1. Értékesítési munkatevékenység  x  - 

4.2. Műveletek gyakorlása x   - 

4.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján  x  - 

4.4. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással  x   - 

4.5. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x   - 

4.6. Munkanapló vezetése x   - 

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat  
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

 

11074-12 Növényismeret és -kezelés  

Növényismeret és –kezelés gyakorlat 
Dísznövény termesztési alapismeretek 

Cserepes és vágott növények kezelése 

Egy- és kétnyári dísznövények  

Évelő dísznövények 

Lombhullató díszfák és díszcserjék 

Örökzöld díszfák és díszcserjék 

 

11077-12 Virágeladás alapjai 

Virágeladás alapjai gyakorlat 

Az áruátvétel gyakorlati lebonyolítása 

A raktározás, leltározás lebonyolítása 

Értékesítést előkészítő munkák 

Értékesítési munkák 

Vevő fogadása, tájékoztatása 

A pénztárgép kezelése 

 

11074-12 Növényismeret és -kezelés 

Növényismeret és kezelés gyakorlat tantárgy 

Témakörök 

Dísznövény termesztési alapismeretek  

 Dísznövények szaporítási, nevelési, ápolási munkái 

 A virágkötőtől elvárt szaktanácsok adásához szükséges alapvető termesztési 

munkafolyamatok elvégzése 



 

 

 

Cserepes és vágott növények kezelése 

A virágüzletbe érkező cserepes növények, vágott virágok és zöldek frissen 

tartásának, eladhatóságuk megőrzésének módjai 

Átvétel, öntözés, növényvédelem, tisztítás, tárolás, stb. módjai, anyagai, eszközei 

 

Egy- és kétnyári dísznövények  
 A növényismeret gyakorlása 

A növények igényeinek megfelelő környezeti tényezők (hőmérséklet, fény, víz, 

tápanyag, talaj) biztosítása 

Növények szaporítása, nevelése, ápolása, kezelése 

A palánták kezelési szabályai 

Az egy- és kétnyári palánták forgalmazásának jellemző időszakai, felhasználási 

céljai 

 

Évelő dísznövények  
 A növényismeret gyakorlása 

Az évelő vágott virágok választéka évszakonként 

 

Lombhullató díszfák és díszcserjék  
 A növényismeret gyakorlása 

A tavasszal virágzó cserjék virágzó hajtásainak felhasználása a tavaszi (Húsvéti) 

készítményekben, nyáron a szabadföldi rózsa felhasználása csokrok készítéséhez 

Ősszel a színes, húsos termések felhasználása a mindszenti koszorúkban, 

virágdíszekben 

A száraz termések felhasználása szárazkötészeti díszek anyagaiként 

 

Örökzöld díszfák és díszcserjék 

 A növényismeret gyakorlása 

Az örökzöld díszfákról, díszcserjékről származó növényanyag felhasználása a 

virágkötészetben, tartós díszek készítésére 

 

11077-12 Virágeladás alapjai 

Virágeladás alapjai gyakorlat tantárgy 

Témakörök 

Az áruátvétel gyakorlati lebonyolítása  

 Az áruátvétel szabályainak gyakorlása 

   A különböző árutípusok átvétele a gyakorlatban 

   Az áruátvétel nyomtatványainak megismerése, használata, kitöltése 

 Az átvett áru elhelyezése a raktárban, az üzletben 

 

A raktározás, leltározás lebonyolítása 

 Az áru kezelése a raktárban 

   Az árukészlet előkészítése, leltározása gyakorlatban, leltárívek kitöltése 

   A különböző árucsoportok raktározás módjainak megismerése 

   Leltár készítése és értékelése 

 

Értékesítést előkészítő munkák 

 Az áru megfelelő előkészítése 



 

 

   A munkafolyamatok begyakorlása, az árcédulák elkészítése, ellenőrzése 

   Az árak érthető, egyértelmű, szabályos megjelenítése 

 

Értékesítési munkák  

 Az eladás művészetének begyakorlása 

   Az áru megfelelő ajánlása és az eladási folyamat elvégzése 

 

Vevő fogadása, tájékoztatása  
 A vevő fogadásához, kívánságának megismeréséhez, a kiszolgáláshoz 

kapcsolódó feladatok gyakorlása 

Az ellenérték elszámolása, a számlázás, nyugtaadás bizonylatai 

Az elköszönéshez kapcsolódó jellemző kifejezések elsajátíttatása és 

gyakoroltatása 

 

A pénztárgép kezelése  
 A különböző pénztárgép típusok megismerése a gyakorlatban 

   A pénztárgépek funkcióinak megismerése, használatának begyakorlása, nyitása, 

zárása, adatszolgáltatás 

   Készpénzes és készpénzkímélő fizetési módok gyakoroltatása   



 

 

7.22. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 

21 622 02 

Parkgondozó 

részszakképesítés Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához  

az 54 581 02 Parképítő és fenntartó technikus szakképesítés kerettanterve alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 21 622 02 Parkgondozó részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

A részszakképesítés azonosító száma:  21 622 02 

A részszakképesítés megnevezése:  Parkgondozó  

A szakmacsoport száma és megnevezése:  20. Mezőgazdaság  

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIV. Kertészet és parképítés 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése 

Betöltött 15. életév 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Növénytan Biológia szakos középiskolai tanár 

- - 

 



 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak:  

Kerti szerszámok, eszközök 

Gépszereléshez szükséges szerszámok, gépek és eszközök 

Könnyű gépek (bozótirtó, sövénynyíró) 

Kisgépek (önjáró kaszagép, kerti traktor adapterekkel) 

Egyéni védőfelszerelés 

Munkabiztonsági berendezések 

Személyes felszerelés: metszőolló, kézi fűrész vagy ágvágó, munkavédelmi kesztyű. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs 

 

XVIII. A részszakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai rövidebb képzési idejű részszakképesítés oktatásához:  

  

SZH/1 SZH/1 
SZH/2 

évfolyam 

SZH/2 

évfolyam 

évfolyam évfolyam heti óraszám éves óraszám 

heti 

óraszám 

éves óraszám (36 

héttel) 

  
(35 héttel) 

Közismeret 16,5 594 10 350 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
15 540+105 21,5 752,5 

Összesen 31,5 1134+105 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  
2,5 90 1 35 

(közismereti rész) 

8-10% szabad sáv  
1 36 2,5 87,5 

(szakmai rész) 

Mindösszesen 
35 1260+105 35 1225 

(teljes képzés ideje) 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1521 óra (540+105+752,5+36+87,5) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt. 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül (és szabadsávval) 

 Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

10961-16 

Kertészeti alapismeretek 

Növénytan 2+1   

105  

    

Termesztési ismeretek    1   

Termesztési ismeretek 

gyakorlat 
   3+1 

Műszaki alapismeretek 2    

Műszaki alapismeretek 

gyakorlat 
 4   

10962-16 Kertészeti 

munkavállalói ismeretek 
Munkavállalói ismeretek   1  

11070-16 Növényismeret Növényismeret 3      



 

 

Növényismeret gyakorlat    4   4 

11069-16 Kertfenntartás 

Kertfenntartás      2   

Kertfenntartás gyakorlat    6,5+1,5 

Kertfenntartás műszaki 

ismeretei  
    1   

Kertfenntartás műszaki 

ismeretei gyakorlat 
   3 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám  7+1 8 5 16,5+2,5 

Összes heti/ögy óraszám 15+1 105  21,5+2,5 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-át lefedi.  

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 10% 

felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat /tanárokat 

/oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve a 

gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola, a fentiek 

szerint rendelkezett szakmai programjában. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Parkgondozó OKJ 21 522 02 rész-

szakképesítés éves órahálója 2017. szeptember 

1-jétől NAPPALI 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen SZH/1. évfolyam SZH/2. évfolyam 

elmélet gyakorlat ögy elmélet gyakorlat 

10961-16 

Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytan  72+36         108 

A növények külső, belső felépítése 24+18         42 

A növények életjelenségei 18+18         36 

Növényrendszertan 16         16 

Környezettan 14         14 

Termesztési ismeretek       35   35 

A kertészeti termesztés tárgyi 

feltételei 
      2   2 

Éghajlattan       4   4 

Talajtan       4   4 

Talajművelés       7   7 

Trágyázás       6   6 

Öntözés       6   6 

Növényvédelem       6   6 

Termesztési ismeretek gyakorlat         105+35 140 

A kertészeti termesztés tárgyi 

feltételei 
        12 12 



 

 

Éghajlattan gyakorlatok         24 24 

Talajtan gyakorlatok         24 24 

Trágyázás gyakorlatok         21 21 

Növényvédelem gyakorlatok         24+35 59 

Műszaki alapismeretek 72         72 

Anyagismeret 4         4 

A műszaki ábrázolás alapjai 12         12 

Gépelemek, szerkezeti egységek 8         8 

Belső égésű motorok 12         12 

Az erőgépek szerkezeti felépítése 10         10 

Villanymotorok 2         2 

A termesztés, növényápolás gépei 24         24 

Műszaki alapismeretek gyakorlat   144       144 

Kéziszerszámok, anyagok ismerete   18       18 

Gépelemek, szerkezeti egységek 

ismerete 
  14       14 

Motorok szerkezete, működtetése   14 

105 

    14 

Erőgépek szerkezete, működtetése   28     28 

Elektromos berendezések, 

villanymotorok működtetése 
  14     14 

Erőgépek, munkagépek 

összekapcsolása 
  14     14 

A termesztés, növényápolás 

gépeinek üzemeltetése 
  42     42 

10962-16 

Kertészeti 

munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói ismeretek     35   35 

Munkavédelmi szabályozás és 

felügyelet 
    2   2 

Munkáltatók és munkavállalók 

munkavédelmi jogai és kötelességei 
    3   3 

Balestek, baleset-elhárítás     5   5 

A munkavégzés jellegzetességei     2   2 

Munkaegészségtan     4   4 

Munkalélektan     2   2 

A kertészeti munkavégzés 

biztonságtechnikája 
    4   4 

Tűz- és robbanásvédelem     4   4 

Környezet- és természetvédelem     6   6 

Munkajogi alapismeretek     3   3 

 11070-16 

Növényismeret 

Növényismeret  108       108 

Bevezetés a növényismeretbe 42       42 

Gyomnövények 12       12 

Ivaros és ivartalan úton szaporítható 

egynyáriak  
6       6 

Kétnyáriak 6       6 

Évelők, fűmagkeverékek fajai 18       18 

Lombhullató díszfák, díszcserjék 6         6 

Kúszócserjék 3         3 



 

 

Örökzöldek 9         9 

Cserepes dísznövények 6         6 

Növényismeret gyakorlat   144     140 284 

Gyomnövények felismerése   24       24 

Ivaros és ivartalan úton 

szaporítható, egynyáriak 

felismerése 

  36       36 

Kétnyáriak felismerése   12       12 

Évelők, fűmagkeverékek fajainak  

felismerése 
  72       72 

Lombhullató díszfák, díszcserjék, 

kúszócserjék felismerése 
        66 66 

Örökzöldek felismerése         50 50 

Cserepes dísznövények felismerése         24 24 

11069-16  

Kertfenntartás 

Kertfenntartás       70   70 

A kertfenntartás alapfogalmai; 

Zöldfelületek csoportosítása, 

történelmi áttekintése; Városi 

zöldfelületek jelentősége 

      8   8 

Fűfelületek fenntartása       6   6 

Egy- és kétnyári, évelő 

virágfelületek fenntartása 
      10   10 

Lombhullató díszfák, díszcserjék 

fenntartása 
      10   10 

Gyümölcsfajok fenntartása       3   3 

A szőlő fenntartása       2   2 

Örökzöldek fenntartása       5   5 

Edényes-, kúszó-, talajtakaró 

növények fenntartása 
      9   9 

Rózsafelületek és sziklakertek 

fenntartása 
      10   10 

Sírkiültetések, fűborítású 

sportpályák fenntartása 
      7   7 

Kertfenntartás gyakorlat         227,5+52,5 280 

Fűfelületek fenntartása         25+12,5 37,5 

Egy- és kétnyári, évelő  

virágfelületek fenntartása 
        49+20 69 

Lombhullató díszfák, díszcserjék 

fenntartása 
        42 42 

Gyümölcsfajok és a szőlő  

fenntartása 
        7 7 

Örökzöld dísznövények fenntartása         12+10 22 

Edényes-, kúszó- és talajtakaró 

növények fenntartása 
        36 36 

Rózsafelületek és sziklakertek 

fenntartása 
        24 24 

Sírkiültetések, fűborítású 

sportpályák fenntartása  
        24+10 34 

Kertfenntartás műszaki ismeretei       35   35 

Gépek, kézi eszközök karbantartása       8   8 

Fűnyírók       4   4 

Gépi fűrészek, sövénynyírók       4   4 



 

 

Takarító, síkosság-mentesítő, 

lombszívó gépek 
      4   4 

Kerti növényvédő gépek        4   4 

Tápanyag-utánpótlás műszaki 

berendezései a kertfenntartásban 
      4   4 

Anyagszállítás a kertfenntartásban       4   3 

Egyéb kertfenntartó gépek, 

berendezések (idősfa átültető gépek, 

emelőkosaras gépek, …) 

      3   3 

Kertfenntartás műszaki ismeretei 

gyakorlat 
        105 105 

Gépek, kézi eszközök karbantartása         10 10 

Fűnyírók üzemeltetése, 

karbantartása 
        25 25 

Gépi fűrészek, sövénynyírók 

üzemeltetése, karbantartása 
        20 20 

Takarító, síkosság-mentesítő, 

lombszívó gépek üzemeltetése, 

karbantartása 

        10 10 

Kerti növényvédő gépek 

üzemeltetése, karbantartása 
        10 10 

Tápanyag-utánpótlás műszaki 

berendezéseinek üzemeltetése és 

karbantartása 

        10 10 

Anyagszállítás műszaki 

berendezéseinek üzemeltetése és 

karbantartása 

        8 8 

Egyéb kertfenntartó gépek, 

berendezések üzemeltetése, 

karbantartása 

        12 12 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 252 +36 288    175 577,5+87,5 
1292,5+123,5= 

1416 

Összes éves/ögy óraszám: 540+36 105 752,5+87,5 
1397,5+123,5= 

1521 

Elméleti óraszámok/aránya 252+175+36= 463 óra / 30,4%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 288+577,5+105 +87,5=1058 óra  / 69,6%  

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. Az estis óraszámok, 

a heti és éves bontások a pedagógiai program releváns kötetének szakmai részében 

megtalálhatóak.  

A tantárgyi 10% felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat 

/tanárokat /oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve 

a gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 



 

 

A rész-szakképesítés órahálói 

Közismerettel – heti/éves Parkgondozó OKJ 21 522 02 rész-szakképesítés órahálója 2017. szeptember 1-jétől 

 
 NAPPALI   ESTI   

Tantárgyak 

SZH/1. SZH/2.   SZH/1. SZH/2.   

36 HÉT 35 HÉT 
összesen  36 HÉT 35 HÉT 

összesen  

30-70% 1. év 2. év  1. év 2. év  
 Összesen: 19 684 11 385 1069  8 288 5 175 463  

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytan 2+1 108   0 108  1 36   0 36  
Termesztési ismeretek   0 1 35 35    0 0,5 17,5 17,5  
Műszaki alapismeretek 2 72   0 72  1 36   0 36  

10962-16 Kertészeti 

munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói ismeretek   0 1 35 

35  

  0 0,5 17,5 

17,5  
11070-16 

Növényismeret 
Növényismeret 3 108   0 

108  
2 72   0 

72  

11069-16 

Kertfenntartás 

Kertfenntartás   0 2 70 70    0 1 35 35  
Kertfenntartás műszaki ismeretei    0 1 35 35    0 0,5 17,5 17,5  

Szakmai elmélet összesen: 8 288 5 175 463 30 4 144 2,5 87,5 231,5 30 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Termesztési ismeretek gyakorlat   0 3+1 140 140    0 2 70 70  
Műszaki alapismeretek gyakorlat 4 144   0 144  2,5 90   0 90  

11070-16 

Növényismeret 
Növényismeret gyakorlat 4 144 4 140 

284  
2,5 90 2 70 

160  

11069-16 

Kertfenntartás 

Kertfenntartás gyakorlat   0 6,5+1,5 280 280    0 4 140 140  
Kertfenntartás műszaki ismeretei 

gyakorlat 
  0 3 105 

105  
  0 1,5 52,5 

52,5  

Szakmai gyakorlat összesen: 8 288 19 665 953  5 180 9,5 332,5 512,5  

Összes szakmai elmélet és gyakorlat - összefüggő nélkül: 16 576 24 840 1416  9 324 12 420 744  



 

 

Összes közismeret és szakmai elméet és gyakorlat - 
összefüggő nélkül: 

35 1260 35 1225 
2485  

17 612 17 595 
1207  

Összefüggő szakmai gyakorlat:   105     105    53     53  

          

A képzés 

teljes 

óraszáma: 2590      1260  

Szakmai gyakorlat és összefüggő szakmai gyakorlat összesen: 1058 70     565,5 70 

 

Közismeret nélkül - éves 

Parkgondozó OKJ 21 522 02 rész-szakképesítés 

éves órahálója 2017. szeptember 1-jétől NAPPALI ESTI 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen 

Óraszám 

Összesen SZH/1. évfolyam SZH/2. évfolyam SZH/1. évfolyam SZH/2. évfolyam 

elmélet gyakorlat ögy elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat ögy elmélet gyakorlat 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytan  72+36         108 36         36 

A növények külső, belső felépítése 24+18         42 12         12 

A növények életjelenségei 18+18         36 9         9 

Növényrendszertan 16         16 8         8 

Környezettan 14         14 7         7 

Termesztési ismeretek       35   35       17,5   17,5 

A kertészeti termesztés tárgyi feltételei       2   2       1   1 

Éghajlattan       4   4       2   2 

Talajtan       4   4       2   2 

Talajművelés       7   7       3,5   3,5 

Trágyázás       6   6       3   3 

Öntözés       6   6       3   3 

Növényvédelem       6   6       3   3 

Termesztési ismeretek gyakorlat         105+35 140         70 70 

A kertészeti termesztés tárgyi feltételei         12 12         8 8 



 

 

Éghajlattan gyakorlatok         24 24         15 15 

Talajtan gyakorlatok         24 24         15 15 

Trágyázás gyakorlatok         21 21         12 12 

Növényvédelem gyakorlatok         24+35 59         20 20 

Műszaki alapismeretek 72         72 36         36 

Anyagismeret 4         4 2         2 

A műszaki ábrázolás alapjai 12         12 6         6 

Gépelemek, szerkezeti egységek 8         8 4         4 

Belső égésű motorok 12         12 6         6 

Az erőgépek szerkezeti felépítése 10         10 5         5 

Villanymotorok 2         2 1         1 

A termesztés, növényápolás gépei 24         24 12         12 

Műszaki alapismeretek gyakorlat   144       144   90       90 

Kéziszerszámok, anyagok ismerete   18       18   20       20 

Gépelemek, szerkezeti egységek 

ismerete 
  14       14   8       8 

Motorok szerkezete, működtetése   14 

105 

    14   8 

53 

    8 

Erőgépek szerkezete, működtetése   28     28   16     16 

Elektromos berendezések, 

villanymotorok működtetése 
  14     14   10     10 

Erőgépek, munkagépek 

összekapcsolása 
  14     14   10     10 

A termesztés, növényápolás gépeinek 

üzemeltetése 
  42     42   18     18 

10962-16 Kertészeti 

munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói ismeretek     35   35     17,5   17,5 

Munkavédelmi szabályozás és 

felügyelet 
    2   2     1   1 

Munkáltatók és munkavállalók 

munkavédelmi jogai és kötelességei 
    3   3     1,5   1,5 

Balestek, baleset-elhárítás     5   5     2,5   2,5 

A munkavégzés jellegzetességei     2   2     1   1 

Munkaegészségtan     4   4     2   2 



 

 

Munkalélektan     2   2     1   1 

A kertészeti munkavégzés 

biztonságtechnikája 
    4   4     2   2 

Tűz- és robbanásvédelem     4   4     2   2 

Környezet- és természetvédelem     6   6     3   3 

Munkajogi alapismeretek     3   3     1,5   1,5 

 11070-16 

Növényismeret 

Növényismeret  108       108 72       72 

Bevezetés a növényismeretbe 42       42 30       30 

Gyomnövények 12       12 6       6 

Ivaros és ivartalan úton szaporítható 

egynyáriak  
6       6 3       3 

Kétnyáriak 6       6 3       3 

Évelők, fűmagkeverékek fajai 18       18 12       12 

Lombhullató díszfák, díszcserjék 6         6 3         3 

Kúszócserjék 3         3 3         3 

Örökzöldek 9         9 7         7 

Cserepes dísznövények 6         6 5         5 

Növényismeret gyakorlat   144     140 284   90     70 160 

Gyomnövények felismerése   24       24   18       18 

Ivaros és ivartalan úton szaporítható, 

egynyáriak felismerése 
  36       36   25       25 

Kétnyáriak felismerése   12       12   10       10 

Évelők, fűmagkeverékek fajainak  

felismerése 
  72       72   37       37 

Lombhullató díszfák, díszcserjék, 

kúszócserjék felismerése 
        66 66         33 33 

Örökzöldek felismerése         50 50         25 25 

Cserepes dísznövények felismerése         24 24         12 12 

11069-16  

Kertfenntartás 

Kertfenntartás       70   70       35   35 

A kertfenntartás alapfogalmai; 

Zöldfelületek csoportosítása, 
      8   8       4   4 



 

 

történelmi áttekintése; Városi 

zöldfelületek jelentősége 

Fűfelületek fenntartása       6   6       3   3 

Egy- és kétnyári, évelő virágfelületek 

fenntartása 
      10   10       5   5 

Lombhullató díszfák, díszcserjék 

fenntartása 
      10   10       5   5 

Gyümölcsfajok fenntartása       3   3       1,5   1,5 

A szőlő fenntartása       2   2       1   1 

Örökzöldek fenntartása       5   5       2,5   2,5 

Edényes-, kúszó-, talajtakaró 

növények fenntartása 
      9   9       4,5   4,5 

Rózsafelületek és sziklakertek 

fenntartása 
      10   10       5   5 

Sírkiültetések, fűborítású sportpályák 

fenntartása 
      7   7       3,5   3,5 

Kertfenntartás gyakorlat         227,5+52,5 280         140 140 

Fűfelületek fenntartása         25+12,5 37,5         20 20 

Egy- és kétnyári, évelő  virágfelületek 

fenntartása 
        49+20 69         35 35 

Lombhullató díszfák, díszcserjék 

fenntartása 
        42 42         20 20 

Gyümölcsfajok és a szőlő  fenntartása         7 7         5 5 

Örökzöld dísznövények fenntartása         12+10 22         10 10 

Edényes-, kúszó- és talajtakaró 

növények fenntartása 
        36 36         20 20 

Rózsafelületek és sziklakertek 

fenntartása 
        24 24         15 15 

Sírkiültetések, fűborítású sportpályák 

fenntartása  
        24+10 34         15 15 

Kertfenntartás műszaki ismeretei       35   35       17,5   17,5 

Gépek, kézi eszközök karbantartása       8   8       4   4 

Fűnyírók       4   4       2   2 

Gépi fűrészek, sövénynyírók       4   4       2   2 



 

 

Takarító, síkosság-mentesítő, 

lombszívó gépek 
      4   4       2   2 

Kerti növényvédő gépek        4   4       2   2 

Tápanyag-utánpótlás műszaki 

berendezései a kertfenntartásban 
      4   4       2   2 

Anyagszállítás a kertfenntartásban       4   3       2   2 

Egyéb kertfenntartó gépek, 

berendezések (idősfa átültető gépek, 

emelőkosaras gépek, …) 

      3   3       1,5   1,5 

Kertfenntartás műszaki ismeretei 

gyakorlat 
        105 105         52,5 52,5 

Gépek, kézi eszközök karbantartása         10 10         5 5 

Fűnyírók üzemeltetése, karbantartása         25 25         12,5 12,5 

Gépi fűrészek, sövénynyírók 

üzemeltetése, karbantartása 
        20 20         10 10 

Takarító, síkosság-mentesítő, 

lombszívó gépek üzemeltetése, 

karbantartása 

        10 10         5 5 

Kerti növényvédő gépek üzemeltetése, 

karbantartása 
        10 10         5 5 

Tápanyag-utánpótlás műszaki 

berendezéseinek üzemeltetése és 

karbantartása 

        10 10         5 5 

Anyagszállítás műszaki 

berendezéseinek üzemeltetése és 

karbantartása 

        8 8         4 4 

Egyéb kertfenntartó gépek, 

berendezések üzemeltetése, 

karbantartása 

        12 12         6 6 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 252 +36 288    175 577,5+87,5 
1292,5+123,5= 

1416 
144 180   87,5 332,5 744 

Összes éves/ögy óraszám: 540+36 105 752,5+87,5 
1397,5+123,5= 

1521 
324 53 420 797 

Elméleti óraszámok/aránya 252+175+36= 463 óra / 30,4%  144+87,5=231,5óra / 30%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 288+577,5+105 +87,5=1058 óra  / 69,6%  180+332,5+53=565,5óra  / 70%  

 



 

 

A 10961-16 azonosító számú Kertészeti 

alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

A 10961-16 azonosító számú Kertészeti alapismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Előkészíti a munkaterületet     x   x 

Kiválasztja, előkészíti a munkájához szükséges eszközöket, gépeket, 

anyagokat 
    x   x 

Talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát végez     x   x 

Tápanyag-utánpótlást végez     x   x 

Öntözést végez     x   x 

A fényviszonyokat szabályozza     x   x 

A hőmérsékleti viszonyokat szabályozza     x   x 

Növényvédelmi feladatot lát el     x   x 

A növényekkel mint élő anyaggal dolgozik     x     

Üzemelteti, használja a munka- és erőgépeket, eszközöket, kéziszerszámokat, 

termesztő berendezéseket 
        x 

Épületeket, berendezéseket, műtárgyakat, gépeket, szerszámokat karbantart         x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A növényi szervek külső alaktana (morfológia) x         

A növényi szervek felépítése, működése (anatómia) x         

A növények életjelenségei (fiziológia) x         

A növénycsoportok jellemzői x         

Növények felhasználási lehetőségei x         

A növény és a környezet kapcsolata (ökológia) x         

A Föld meteorológiai jellemzői   x       

Magyarország éghajlati viszonyai   x       

Meteorológiai műszerek   x x     

A talaj alkotórészei, jellemzői   x x     

Talajtípusok jellemzői   x       

Öntözés módjai   x       

Öntözés eszközei, gépei   x x x x 

A talajművelés eljárásai   x       

A talajművelés eszközei, gépei   x x x x 

A tápanyag-utánpótlás lehetőségei   x x     

Trágyafélék jellemzői (szerves és műtrágyák)   x       

A tápanyag-utánpótlás eszközei, gépei   x x x x 

Védekezési eljárások a növényvédelemben   x x     



 

 

A fontosabb kórokozók, kártevők, gyomok felismerése x x       

A növényvédelem eszközei, gépei   x x x x 

Termesztő berendezések   x x x x 

A kertészetben előforduló erő- és munkagépek       x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x   x   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x x x x 

Elemi számolási készség     x   x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség     x   x 

Mozgáskoordináció (testi ügyesség)     x   x 

Testi erő     x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság     x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása     x   x 

Körültekintés, elővigyázatosság     x   x 

Gyakorlatias feladatértelmezés     x   x 

 

15. Növénytan tantárgy  72+36 óra 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A végzett szakemberek a mindennapi munkájuk során állandó kapcsolatba kerülnek az élő 

növénnyel, illetve annak valamilyen részével, ezért alapvető fontosságú, hogy tisztában 

legyenek a növények külső és belső tulajdonságaival, életfolyamataik működésével, a 

legfontosabb növénycsoportokkal, és a növények és a környezete kapcsolatával. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia 

 

15.3. Témakörök  

15.3.1. A növények külső és belső felépítése 24+18 óra 

A gyökér, a szár, a levél (fogalma, feladata, típusai, módosulásai) 

A virág, virágzat (fogalma, részei) 

A termés (fogalma, valódi és áltermés) 

A sejt élő részei: citoplazma, színtestek, sejtmag 

A sejt élettelen részei: sejtfal, sejtüreg-sejtnedv, zárványok 

A növényi szövetek: osztódó szövetek (merisztéma, kambium, sebkambium); 

állandósult szövetek (bőrszövet, szállítószövet, különböző alapszövetek) 

A növényi szervek működése (gyökér, szár, levél, virág, termés) 

15.3.2. A növények életjelenségei 18+18 óra 

Anyagcsere: asszimiláció (fotoszintézis, kemoszintézis), disszimiláció (légzés, erjedés) 

Növekedés (mennyiségi változás) és fejlődés (minőségi változás) 

A virágos növények fejlődési fázisai: mag nyugalmi állapota, csírázás, vegetatív 

fejlődés (gyökér, szár, levél), generatív fejlődés (virág, termés) 

A növények ivaros szaporodása: virágzás, megporzás, kettős megtermékenyítés, 

termésérés 

A növények ivartalan szaporodása: természetes szaporító képletek (inda, sarj, 

fiókhagyma, sarjhagyma, sarjhagymagumó, gumó) 

Kertészeti szaporítási módok 



 

 

Növényi mozgások: passzív, aktív (helyváltoztató, helyzetváltoztató) 

 

15.3.3. Növényrendszertan 16 óra 

A rendszerezés alapjai: mesterséges és természetes rendszer, rendszertani kategóriák, 

faj, fajta fogalma, kettős nevezéktan 

A kertészetben jelentős törzsek, osztályok, családok ismerete: mohák, harasztok, 

nyitvatermők, zárvatermők 

Fontosabb két- és egyszikű növénycsaládok 

  

15.3.4. Környezettan 14 óra 

A növény és környezete: élő környezeti tényezők (más növények, állatok, ember); 

élettelen környezeti tényezők (levegő, hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, talaj) 

Környezetvédelem 

 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás x       

4. megbeszélés   x x   

5. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

 

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.5. Információk önálló rendszerezése x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

 

15.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 



 

 

értékeléssel. 

 

16. Termesztési ismeretek tantárgy 35 óra 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy kertészeti termesztés fogalmával, ágazataival 

ismertesse meg a tanulókat. 

Éghajlattani és talajtani ismeretek birtokában alapozza meg a kertészeti ágazatok 

termesztését befolyásoló talajművelési, trágyázási és öntözési eljárások megismerését és 

felhasználhatóságát. Mutasson rá az eredményes termesztéshez nélkülözhetetlen 

növényvédelem és környezetvédelem kapcsolatára. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

16.3. Témakörök  

16.3.1. A kertészeti termesztés tárgyi feltételei 2 óra 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, 

növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények 

(cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, 

metszőolló stb.) 

 

16.3.2. Éghajlattan 4 óra 

A növények növekedését befolyásoló éghajlati tényezők 

Általános meteorológiai fogalmak: idő, időjárás, éghajlat, légkör, légköri elemek, 

légkör összetétele, légnyomás, szél, csapadék, léghőmérséklet, talajhőmérséklet, 

páratartalom, napsütés 

Éghajlattani alapismeretek: az éghajlatot befolyásoló tényezők, éghajlatok osztályozása, 

makroklíma, mikroklíma, éghajlatot jellemző főbb értékek 

Magyarország éghajlata, agrometeorológiája 

 

16.3.3. Talajtan 4 óra 
A talaj képződése és fogalma 

A talajok összetétele 

A talajok fontosabb tulajdonságai (kötöttség, kémhatás, szerkezet, víz-, levegő-, 

hőgazdálkodás, tápanyag-gazdálkodás) 

A talajok osztályozása 

A talajtulajdonságok vizsgálata 

Kertészeti földnemek, közegek 

 

16.3.4. Talajművelés 7 óra 
A talajművelés célja és alapelvei 

Talajművelési eljárások, azok eszközei, gépei: szántás, tárcsázás, kultivátorozás, 

boronálás, simítózás, hengerezés, a talajmaró és a mélylazító használata 

Talajművelési rendszerek kialakítása 

 

16.3.5. Trágyázás 6 óra 
A trágyázás célja 

A trágyafélék csoportosítása: szerves trágyák (istállótrágya fogalma, összetétele, 

kezelése, tárolása, hígtrágya, zöldtrágya, egyéb szerves trágyák), műtrágyák (nitrogén-

, foszfor-, káliumtartalmú műtrágyák, mikroelem-trágyák jellemzői, használatuk 

lehetőségei és tárolásuk) 



 

 

A szervestrágyázás és a műtrágyázás hatásának összefüggései, környezetvédelmi 

vonatkozásai 

 

16.3.6. Öntözés 6 óra 
Az öntözés jelentősége 

Az öntözés célja: vízpótló, kelesztő, frissítő, párásító, nedvességtároló, talajátmosó, 

trágyázó, beiszapoló, színező és fagy elleni öntözés 

Az öntözővíz tulajdonságai: ásványisó-tartalma, keménysége, hőfoka és 

szennyezettsége 

Öntözési módok: felületi, esőszerű, altalaj és csepegtető öntözés 

Az öntözés időpontjának és az öntözővíz mennyiségének meghatározása (öntözési 

norma, idénynorma, öntözési forduló) 

 

16.3.7. Növényvédelem 6 óra 
A növényvédelem jelentősége, tárgya, rövid története, feladata 

Legfontosabb, a növényeket károsító élő szervezetek (vírusok, baktériumok, gombák, 

állati kártevők) életfeltételei, károsításuk megjelenési formái 

A kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényei 

Növényvédő szerek ismerete, felhasználása, tárolása 

A növényvédelem módjai, előrejelzés, megelőzés, védekezés 

A környezetvédelem szerepe a növényvédelemben 

Komplex és integrált növényvédelem 

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás x       

4. megbeszélés     x   

5. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

 

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       



 

 

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

 

16.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

3. Termesztési ismeretek gyakorlat tantárgy 105+35 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlatokon az eredményes kertészeti termesztéshez szükséges alapismereteket 

sajátítsák el a tanulók. 

A meteorológiai eszközök használata, a talajmintavételi módok és az egyszerű 

talajvizsgálatok, a tápanyag utánpótlásra használt anyagok ismerete elősegíti az eredményes 

gazdálkodást. 

A legfontosabb kultúrnövényeket károsító szervezetek, és azok életfeltételeinek ismerete 

hozzásegít a környezetkímélő növényvédelmi szemlélet elsajátításához. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

3.3. Témakörök  

3.3.1. A kertészeti termesztés tárgyi feltételei 12 óra 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, 

növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények 

(cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, 

metszőolló stb.) megismerése 

 

3.3.2. Éghajlattani gyakorlatok 24 óra 

A meteorológiai mérőház 

A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas 

nedvességmérő, száraz-nedves hőmérő, polyméter). A léghőmérséklet mérésének 

eszközei (állomási hőmérő, Fuess-féle maximum-minimum hőmérő) 

A csapadékmérés eszközei 

A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni, mélységi talajhőmérők) 

A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható mérőeszközök 

(Wild-féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas szélsebességmérő) 

 

3.3.3. Talajtani gyakorlatok 24 óra 
A talaj helyszíni vizsgálata (előzetes tájékozódás, bejárás) 

Talajmintavétel (szelvényminta, átlagminta) 

Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra 

Egyszerű talajvizsgálatok (pH-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, mésztartalom) 

 

3.3.4. Trágyázási gyakorlatok 21 óra 
Szerves trágyák ismerete (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi eredetű szerves 

trágyák, komposzttrágyák) 



 

 

Műtrágyák ismerete (egyszerű, összetett, kevert és mikroelem trágyák) 

Műtrágyázás veszélyei a biodiverzitásra 

Alapvető trágyázási eljárások 

 

3.3.5. Növényvédelmi gyakorlatok 24+35 óra 
Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati kártevők 

kártételének felismerése (kór- és kárképek) 

Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek felismerése 

Permetlé-összetétel számítás 

A permetlé készítésének szabályai, permetlevek bekeverése (gyakorlatilag nem 

mérgező szerekkel) 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tangazdaság, tanüzem. 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. megbeszélés   x     

3. szemléltetés   x   élő anyag 

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.5. Információk önálló rendszerezése x       

1.6. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

4. Üzemeltetési tevékenységek körében 

4.1. Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján x x     

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

4. Műszaki alapismeretek tantárgy 72 óra 



 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának feladata általános műszaki ismeretek nyújtása, a kertészetben 

használt erő- és munkagépek, eszközök működési elvének, szerkezetének megismertetése. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

4.3. Témakörök  

4.3.1. Anyagismeret 4 óra 

A szerkezeti anyagok tulajdonságai, jellemző felhasználási módjuk 

Fémek: vas és ötvözetei, alumínium, réz, horgany, ólom, ón, nikkel, forraszanyagok 

Nem fémes anyagok: fa, gumi, üveg 

Műanyagok, tömítő- és szigetelőanyagok, a beton 

Tüzelő- és kenőanyagok, ezek jellemző tulajdonságai, felhasználásuk 

 

4.3.2. A műszaki ábrázolás alapjai 12 óra 

A műszaki rajzok rendszere, szabványok, vonalvastagságok, szövegmező, 

méretarányok 

Alapvető ábrázolási módok, a vetületek, ezek elrendezése 

Alkatrészrajz, összeállítási rajz, metszet 

Méretjelölés, méretháló 

Gépészeti működési vázlat 

Építészeti rajz 

 

4.3.3. Gépelemek, szerkezeti egységek 8 óra 
Gépelemek, kötőgépelemek fogalma 

Kötésmódok: oldhatatlan kötések, oldható kötések 

Tengelyek, csapágyak, a csapágyak feladata, fajtái, karbantartása 

Tengelykapcsolók, a tengelykapcsolók típusai, jellemzőik 

Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás) 

Az áttétel 

Mozgást átalakító gépelemek, típusai, jellemzőik 

Szivattyúk: dugattyús, membrán-, centrifugál-, fogaskerék-szivattyú, 

centrifugálszivattyú, csavarlapátos szivattyú 

Hidraulikus munkahengerek 

 

4.3.4. Belső égésű motorok 12 óra 
A négyütemű Otto-motor szerkezete, működése 

A négyütemű Diesel-motor szerkezete, működése 

A kétütemű motorok 

Az Otto-motor üzemanyag-ellátó rendszerének működése, karbantartása 

Az elemi karburátor működése, a hidegindítás 

A Diesel-motor üzemanyag-ellátó rendszere, ennek karbantartása, a légtelenítés, a 

hidegindítás 

A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása 

 

4.3.5. Az erőgépek szerkezeti felépítése 10 óra 
Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, 

tengelykapcsoló, sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék) 

A teljesítményleadó-tengely, a függesztőszerkezet, a vonószerkezet 

A járószerkezet és a kormányzás 



 

 

A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása 

A járművek elektromos berendezései 

Az akkumulátor működése, karbantartása 

Az indítómotor, a generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, ezek üzemeltetése, 

karbantartása 

 

4.3.6. Villanymotorok 2 óra 
A villanymotorok működési elve, szerkezete, fajtái 

A villanymotorok üzemeltetése, biztonságtechnikája 

 

4.3.7. A termesztés, növényápolás gépei 24 óra 
A talajművelő gépek 

Az ekék feladata, fajtái, az ágyeke fő részei, működése, beállítása 

A boronák fajtái, működésük 

A tárcsák, kultivátorok felépítése, működése, beállítása 

A lazítók és a hengerek 

A talajmarók 

Az ásógép 

Magágykészítők 

Az istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása 

A hígtrágya kijuttatása 

A műtrágyaszórók felépítése, működése, szabályozása (szilárd és folyékony műtrágyák 

kijuttatása) 

A növényvédő gépek csoportosítása (permetezők, porozók, nagyüzemi és háti 

permetezők, légi növényvédelem), cseppképzési módok Hidraulikus porlasztású gépek, 

légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek fő részei, működése 

Szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei 

A porozógépek, csávázók 

Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos) 

A permetezőgépek automatikái 

Permetlé összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása 

Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai 

A szállítás, rakodás gépei 

Biztonsági előírások a szállítás, rakodás gépeire 

Az öntözési módok (felületi, esőztető, mikro-, csepegtető öntözés), az 

öntözőberendezések fő egységei stabil, félstabil öntözőtelep és eszközeik 

Tápanyag - utánpótlás öntözéssel, mikroöntözés 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. megbeszélés     x   



 

 

4. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Információk feladattal vezetett rendszerezése x   x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése     x   

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

5. Műszaki alapismeretek gyakorlat tantárgy 144 óra 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlatok során fel kell készíteni a tanulókat a kertészetben alkalmazott 

kéziszerszámok, eszközök készségszintű használatára, a gépek, berendezések szakszerű 

üzemeltetésére. 

Legyenek képesek elvégezni az egyszerűbb javításokat, az eszközök, berendezések, gépek 

karbantartását. Meg kell tanulniuk a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és 

higiéniai előírásoknak megfelelően, a veszélyeket elhárító módon dolgozni. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

5.3. Témakörök  

5.3.1. Kéziszerszámok, anyagok ismerete, használata 18 óra 

A műhely kéziszerszámainak megismertetése, a használat gyakorlása 

A gépek anyagai, ezek megmunkálhatósága 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Kertészeti szerszámok élezése, nyelezése, karbantartása 
 

5.3.2. Gépelemek, szerkezeti egységek ismerete 14 óra 

A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, 

tengelykapcsolók, szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), működésük, 

karbantartásuk, jellegzetes meghibásodásuk 
 

5.3.3. Motorok szerkezete, működtetése 14 óra 
Az Otto-motorok, Diesel-motorok szerkezete, működése 

Az üzemanyag-ellátó rendszerek, a kenési rendszer és a hűtési rendszer, valamint a 

levegőszűrő fő részei, működése 

Hidegindítások, indítások gyakorlása 



 

 

A kétütemű és a négyütemű motorok összehasonlítása 

Üzemanyagok, kenőanyagok 

 

5.3.4. Erőgépek szerkezete, működtetése 28 óra 
Az erőgépek szerkezeti egységei, ezek megnevezése, funkciója, elhelyezkedése a 

járművön 

Az erőátvitel egységei 

A kormányzás, a járószerkezet, a fékek, a 3 pont felfüggesztés 

Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása 
 

5.3.5. Elektromos berendezések, villanymotorok működtetése 14 óra 
A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a járművön, feladatuk, működésük, 

karbantartásuk (akkumulátor, generátor, indítómotor, világítás, biztosítékok) 

Váltóáramú motorok indítása, üzemeltetése 
 

5.3.6. Erőgépek, munkagépek összekapcsolása 14 óra 
A 3 pont felfüggesztés, ennek állítási lehetőségei 

A vonóhorog, a teljesítmény-leadó tengely, a hidraulikus és elektromos csatlakoztatás 

A traktor és pótkocsi, a traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása, szétkapcsolása 

A csatlakoztatás biztonságtechnikája, járműszerelvény vezetése 

Motoros kisgépek kezelése 

 

5.3.7. A termesztés, növényápolás gépeinek üzemeltetése 42 óra 
A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, 

beállítások, az üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló 

eszközökkel (ágyeke, tárcsa, kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs 

kapák) 

Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az 

erőgéphez, beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása 

A vontatott és háti permetezők szerkezetének, működésének bemutatása, üzemeltetése, 

szabályozása, karbantartása 

Vontatott gépeknél: hidraulikus porlasztású légporlasztásos és szállítólevegős 

permetezők 

Vontatott porozó 

Háti permetezőnél: szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos motoros 

Szórófejek, cseppnagyság jelentősége 

Környezetvédelmi, karbantartási feladatok 

Permetlé összetétel számítás 

Permetezőgépek automatikái 

A traktoros pótkocsik felépítése, a csatlakoztatás, vontatás gyakorlása 

A billenthető pótkocsik üzemeltetése 

Traktoros és önjáró homlokrakodók 

Kerti traktor és pótkocsi összekapcsolása 

Karbantartási teendők, munkabiztonsági követelmények 

Elektromos és gázüzemű rakodók 

Az esőztető és csepegtető öntözés berendezéseinek főbb egységei (szivattyúk, 

vezetékek, szórófejek, csepegtető testek, zárószerkezetek) 

Kézi áttelepítésű vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, 

karbantartása 

Öntözési automatika 



 

 

A kertészetben leggyakrabban használatos kisgépek (fűnyírók, komposztálók, 

láncfűrészek stb.) üzemeltetése, karbantartása, kisebb javítása 
 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 
 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. megbeszélés   x     

3. szemléltetés   x     

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.2. Információk önálló rendszerezése x x     

1.3. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x x     

3. Csoportos munkaformák körében 

3.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

4. Gyakorlati munkavégzés körében 

4.1. Műveletek gyakorlása x x     

4.2. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján x x     

5. Üzemeltetési tevékenységek körében 

5.1. Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján x x     

5.3. Üzemelési hibák szimulálása és megfigyelése x x     

5.4. Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről x x     

5.6. A tantárgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

A 10962-16 azonosító számú Kertészeti 

munkavállalói ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

A 10962-16 azonosító számú, Kertészeti munkavállalói ismeretek megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, higiéniai és minőségbiztosítási 

jogszabályokat, hatósági előírásokat betart, betartat 
x 

Környezetvédelmi jogszabályokat, hatósági előírásokat betart, betartat x 

Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről x 

A munkaviszony megkezdésére, folytatására, megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó 

szabályokat, előírásokat betart, betartat 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Baleset-, munka-, tűzvédelmi szabályok, higiéniai előírások x 

Környezetvédelmi szabályok x 

Természetvédelem (védett növények) x 

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái x 

Az áru- és vagyonvédelmi berendezések használata x 

Munkajogi fogalmak x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása x 

Körültekintés elővigyázatosság x 

6. Munkavállalói ismeretek tantárgy 35 óra 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

Olyan komplex ismeretanyag biztosítása, amely a kertészet bármely területén lehetővé teszi 

a munkavédelmi, tűzvédelmi, ergonómiai és környezetvédelmi szempontoknak megfelelő 

munkavégzést.  

Adjon megfelelő biztonságot a balesetek és betegségek megelőzésében; a balesetekkel 

kapcsolatos operatív és adminisztratív teendők végzésében, valamint tudatosítsa a 

tűzvédelmi teendőket. 

A tanulók ismerjék meg a legalapvetőbb munkajogi fogalmakat. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Munkavédelmi szabályozás és felügyelet 2 óra 

A munkavédelem fogalma és feladatai 

Munkakörülmények, veszély, veszélyeztetettség, alkalmasság, munkabiztonság, 

biztonsági eszközrendszer, védőeszközök, biztonságtechnika fogalma, feladata 

A munkavédelmi törvény, jogszabályok 

Biztonsági szabályzatok 

A munkavédelem helyi szabályai 

Gépkönyv, használati és kezelési utasítás 

Technológiai dokumentáció, leírás, utasítás 

Műveleti - munkahelyi utasítás 



 

 

Szabványok a munkavédelemben 

A szabvány fogalma, fajtái, formai és tartalmi követelményei 

Szabványok alkalmazása 

A munkavédelem szervezetei 

Irányítás, felügyelet (általános és szakfelügyeletek), társadalmi szervezetek, 

munkahelyi szervek 

 

6.3.2. Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelességei  

 3 óra 

A vezető, munkahelyi vezető, szervezeti egységek vezetőinek munkavédelmi feladatai 

A munkavállalók munkavédelmi feladatai 

 

6.3.3. Balesetek, baleset-elhárítás 5 óra 

Baleset, munkabaleset, foglalkozási betegség fogalma 

A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

A balesetek típusai, jellegzetes okai 

Megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

Baleseti ellátás, rehabilitáció 

A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények 

Munkahelyi magatartás 

Biztonsági berendezések, védőburkolatok 

Biztonsági szín- és alakjelek 

Rendszeres ellenőrzés, karbantartás 

Anyagmozgatás általános szabályai 

Anyagtárolás általános szabályai 

Tartályokban, aknákban, magasban végzett munkák általános szabályai 

Az elsősegélynyújtó alapvető feladatai, az első ellátás nyújtása, a veszélyes behatás 

megszakítása, a sérült biztonságba helyezése 

Sérülések csoportosítása, ellátásuk 

A légzés és vérkeringés fenntartása 

Gondoskodás az orvosi ellátásról 

Az elsősegélynyújtás eszközei 

 

6.3.4. A munkavégzés jellegzetességei 2 óra 

A munkák csoportosítása 

Az ember energiaszükséglete 

A fizikai munka energiaszükséglete 

Alap, munka- és szabadidős tevékenységi energia 

A dinamikus és statikus munka jellemzése 

Az idegi és szellemi munka energiaszükséglete 

A szervezet alkalmazkodása a terheléshez 

A fáradás fizikai és pszichikai módjai 

A munka minőségét befolyásoló tényezők (a munkateljesítmény időbeni alakulása, 

életkor, monotonitás, a munka szervezettsége) 

Munkaidő-pihenőidő összhangja 

 

6.3.5. Munkaegészségtan 4 óra 

Fogalmak és feladatok az általános és részletes munkaegészségtannal kapcsolatban, a 

foglalkozás-egészségügyi szolgálat 

Az üzemek, munkahelyek telepítésének, elrendezésének, berendezésének általános 



 

 

követelményei 

Telepítés, elrendezés (tájolás), domborzati viszonyok, talajviszonyok, közművesítés, 

úthálózat, uralkodó szélirány, tömbös és pavilonos rendszer 

Munkahelyi klíma, hőmérséklet, nedvességtartalom, légsebesség, légszennyezettség 

Légzésvédők fajtái és használata 

Munkahelyek világítása, természetes és mesterséges világítás Színdinamikai kérdések, 

a munkahely színezésének élettani, lélektani hatása a munkateljesítményre 

Üzemi létesítmények, egészségügyi és szociális létesítmények hatása, következményei 

Zaj- és rezgéshatás 

Mérgezések, fertőzések 

A foglalkozási betegségek megelőzésének módszerei 

Alkalmassági vizsgálat, (előzetes, időszakos) 

Egészségügyi könyv 

Nők és fiatalkorúak védelme 

Védőeszközök, védőital 

Az ergonómia fogalma és feladata, az ember és a gépkialakítás kapcsolatának 

jelentősége a hatékony és az egészséges munkavégzés szempontjából 

 

6.3.6. Munkalélektan 2 óra 

A munkalélektan fogalma és feladata, alapfogalmak 

Munkabiztonság pszichikai háttere 

Személyiség, magatartás, intelligencia, rátermettség, tehetség, érdeklődés, 

alkalmazkodás, képesség (értelmi és manuális), jártasság, készség 

A pszichikai tényezők befolyásoló szerepe, a balesetek keletkezésének pszichikai okai 

A munkát végző közösség és a biztonságos munkavégzés 

Az alkoholos és egyéb befolyásoltság 

 

6.3.7. A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája 4 óra 

Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, munkavégzés általános szabályai 

A villamos áram élettani hatása, villamos berendezések üzemeltetésének általános 

szabályai, szabad vezeték közelében végzett munkák 

Villámvédelem, villámhárító berendezések 

A kertészeti termesztés, parképítés technológiai munkáinak biztonsági szabályai 

Szabadföldi kézi és gépi munkák biztonságtechnikája, biztonságos eszközhasználat 

Munkagépek felszerelése, használata 

Kézi munkák során használandó védőfelszerelések 

Erőgépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai, üzembe helyezési 

eljárás jelentősége 

Növényvédő szerek vásárlásának, használatának személyi feltételei 

Az előkészítés (bekeverés), kijuttatás, és tárolás általános biztonságtechnikai előírásai, 

környezetvédelmi vonatkozásai 

A szabadföldi és zárttéri növényvédelem biztonságtechnikai szabályai, 

környezetvédelmi vonatkozásai 

A szermaradványok, csomagolóanyagok kezelése 

Védőfelszerelések használata, azok karbantartása, elsősegélynyújtás növényvédőszer-

mérgezéskor 

Áru- és vagyonvédelem 

 

6.3.8. Tűz- és robbanásvédelem 4 óra 

Tűz- és robbanásvédelmi alapfogalmak 



 

 

Tűzveszélyességi osztályok 

Éghetőség, tűzállóság 

Tűzvédelmi jogszabályok, irányító szervek, tűzoltóságok 

Az üzemi tűzvédelmi feladatok, tűzvédelmi oktatás, tűzriadó-terv 

Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai 

Gépszínek, gépek (erő- és munkagépek) üzemeltetése 

Tűzoltó anyagok: oltóporok, víz, oltóhabok, oltógázok (szén-dioxid) 

Tűzoltó eszközök és készülékek 

Gázpalackok, gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai 

 

6.3.9. Környezet- és természetvédelem 6 óra 

A környezetvédelem fogalma és feladatai 

A környezetvédelem jogi szabályozása, szervezetek 

A különböző környezet- és természetvédelmi (a veszélyes hulladékokról, az erdőkről, a 

vadakról stb.) szóló törvények 

A minisztérium és a hatóságok 

Környezetvédelmi feladatok 

A talajvédelem: sík és dombvidéki 

Talajerózió, defláció 

A talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegyszeres növényvédelem hatása 

A víz védelme 

A víz szennyeződésének forrásai, megelőzés lehetőségei, víztisztítási lehetőségek 

Tisztított szennyvíz elhelyezése 

A levegő tisztaságának védelme 

A levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a levegőtisztaság megóvásának 

lehetőségei 

Az erdők és a vadak védelme 

Hulladékok, a hulladék fogalma, csoportosításuk, a hulladékok ártalmatlanításának, 

újrahasznosításának eljárásai 

A veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk 

Környezetvédelmi károk és bírságolás 

A természetvédelem feladata, jelentősége, elvárások az Európai Unióban 

Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok 

A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén 

Talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során 

Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata 

  

6.3.10. Munkajogi alapismeretek 3 óra 

Munkajogi fogalmak 

Munkaviszony megszűnése és megszüntetése, munkaidő, pihenőidő, munka díjazása 

Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai 
 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
- 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 
 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 



 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. elbeszélés     x   

3. kiselőadás x       

4. szemléltetés     x projektor, kivetítő 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

A 11070-16 azonosító számú Növényismeret 

megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
 

A 11070-16 azonosító számú Növényismeret megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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FELADATOK 

Gyomnövényeket felismer és megnevez x x 

Egy-, kétnyári dísznövényeket felismer és megnevez x x 

Évelő dísznövényeket felismer és megnevez x x 

Lombhullató dísznövényeket felismer és megnevez x x 

Örökzöld dísznövényeket felismer és megnevez x x 

Cserepes, edényes dísznövényeket felismer és megnevez x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Gyomnövények jellemzői x x 

Egy-, kétnyári dísznövények jellemzői x x 

Évelő dísznövények jellemzői x x 

Lombhullató dísznövények jellemzői x x 

Örökzöld dísznövények jellemzői x x 

Cserepes, edényes dísznövények jellemzői x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Információforrások kezelése x x 

Mennyiségérzék x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Szorgalom, igyekezet x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvhelyesség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) x x 

7. Növényismeret tantárgy 108 óra 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A tananyag elsajátítása során a tanulók megismerkednek a magyarországi viszonyok között 

jelentős, kertépítészetileg fontos növényfajokkal és fajtákkal. Minden növénynél 

részletesen megismerik a növény  

nevét, származási helyét, kertépítészeti jelentőségét, leírását, fajtáit,igényeit, felhasználását, 

esetleges kórokozóit, kártevőit. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia (növénytan) 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Bevezetés a növényismeretbe 42 óra 



 

 

kettős nevezéktan (binomenális nomenklatúra) 

faj feletti rendszertani egységek 

faj alatti és természetes és mesterséges rendszertani egységek 

a fajták elnevezésének szabályai 

növények származása – a növényföldrajz alapjai 

a dísznövények csoportosítása 

 

7.3.2. Gyomnövények 12 óra 

Gyomnövény fogalma, a fajok csoportosítása 

Gyomnövények jelentősége 

A legfontosabb fajok és életformájuk (Capsella bursa-pastoris, Lamium purpureum, 

Stellaria media, Veronica sp., Poa annua, Papaver rhoeas, Ambrosia elatior, Amaranthus 

retroflexus, Chenopodium album, Erigeron canadensis, Setaria sp., Digitaria 

sanguinalis, Portulaca oleracea, Polygonum aviculare, Galinsoga parviflora, Cirsium 

vulgare, Agropyron repens, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Oxalis 

corniculata, Plantago major, P. lanceolata, Trifolium repens, Taraxacum officinale, 

Cichorium intybus, Sambucus nigra, Clematis vilatlba, Rubus sp., Ailanthus altissima, 

Celtis occidentalis, Prunus cerasifera) 

 

7.3.3. Ivaros és ivartalan úton szaporítható egynyáriak  6 óra 

A legfontosabb magról szaporítható egynyári dísznövények csoportosítása 

A legfontosabb magról szaporítható egynyári dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felhasználásukra 

A legfontosabb ivartalan úton szaporítható egynyári dísznövények csoportosítása 

A legfontosabb ivartalan úton szaporítható egynyári dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felhasználásukra 

 

7.3.4. Kétnyáriak 6 óra 
A legfontosabb rövid tenyészidejű, kétnyári dísznövények jelentősége 

A legfontosabb rövid tenyészidejű, kétnyári dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felhasználásukra 

A legfontosabb hosszú tenyészidejű, kétnyári dísznövények jelentősége 

A legfontosabb hosszú tenyészidejű, kétnyári dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felhasználásukra 

 

7.3.5. Évelők, fűmagkeverékek fajai 18 óra 
A legfontosabb közepes vízigényű évelő dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb közepes vízigényű dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felhasználásukra 

A legfontosabb szárazságtűrő évelő dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb szárazságtűrő dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felhasználásukra 

a legfontosabb vízi, vízparti és fagyérzékeny évelő dísznövények csoportosítása, 

jelentőségük 

a legfontosabb vízi, vízparti és fagyérzékeny dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felhasználásukra 

A legfontosabb hagymás, gumós évelő dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

a legfontosabb hagymás, gumós dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felhasználásukra 

A legfontosabb árnyéki évelő dísznövények csoportosítása, jelentőségük 



 

 

A legfontosabb árnyéki dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felhasználásukra 

A fűmagkeverékeket alkotó legfontosabb fűfajok csoportosítása  

A legfontosabb fűfajok és fajták részletes megismerése, jellemzőik, különös tekintettel 

felhasználásukra 

 

7.3.6. Lombhullató díszfák, díszcserjék 6 óra 
A legfontosabb lombhullató díszfák csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb lombhullató díszfák részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felhasználásukra 

A legfontosabb lombhullató díszcserjék csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb lombhullató díszcserjék részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felhasználásukra 

 

7.3.7. Kúszócserjék 3 óra 
A legfontosabb kúszócserjék csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb kúszócserjék részletes megismerése, jellemzőik, különös tekintettel 

felhasználásukra 

 

7.3.8. Örökzöldek 9 óra 
A legfontosabb lomblevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb lomblevelű örökzöldek részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felhasználásukra 

A legfontosabb pikkelylevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb pikkelylevelű örökzöldek részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felhasználásukra 

A legfontosabb tűlevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb tűlevelű örökzöldek részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felhasználásukra 

 

7.3.9. Cserepes dísznövények 6 óra 
A legfontosabb cserepes levéldísznövények csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb cserepes levéldísznövények részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felhasználásukra 

A legfontosabb virágzó cserepes dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb virágzó cserepes dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felhasználásukra 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tankert és/vagy növényház 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x x laptop, projektor 

2. megbeszélés x x x laptop, projektor 



 

 

3. vita   x x laptop, projektor 

4. szemléltetés x x x laptop, projektor 

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat x       

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x     

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x     

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.4. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.5. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítés tárgyról x       

4. Komplex információk körében 

4.1. Utólagos szóbeli beszámoló x       

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

5.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

5.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

5.4. Csoportos versenyjáték   x     

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

8. Növényismeret gyakorlat tantárgy 144 óra 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A tananyag elsajátítása során a tanulók megismerkednek a magyarországi viszonyok között 

jelentős, kertépítészetileg fontos növényfajokkal és fajtákkal. Minden növénynél 

részletesen megismerik a növény  

nevét, származási helyét, kertépítészeti jelentőségét,leírását, fajtáit, igényeit, felhasználását, 

esetleges kórokozóit, kártevőit. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia (növénytan) 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. Gyomnövények felismerése 24 óra 

Gyomnövény fogalma, a fajok csoportosítása 

A gyomnövények jelentősége 



 

 

a legfontosabb fajok és életformájuk (Capsella bursa-pastoris, Lamium purpureum, 

Stellaria media, Veronica sp., Poa annua, Papaver rhoeas, Ambrosia elatior, Amaranthus 

retroflexus, Chenopodium album, Erigeron canadensis, Setaria sp., Digitaria 

sanguinalis, Portulaca oleracea, Polygonum aviculare, Galinsoga parviflora, Cirsium 

vulgare, Agropyron repens, Convolvulus arvensis, Cynodon dactylon, Oxalis 

corniculata, Plantago major, P. lanceolata, Trifolium repens, Taraxacum officinale, 

Cichorium intybus, Sambucus nigra, Clematis vilatlba, Rubus sp., Ailanthus altissima, 

Celtis occidentalis, Prunus cerasifera). 

 

8.3.2. Ivaros és ivartalan úton szaporítható egynyáriak felismerése  36 óra 

A legfontosabb magról szaporítható egynyári dísznövények csoportosítása 

A legfontosabb magról szaporítható egynyári dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

A legfontosabb ivartalan úton szaporítható egynyári dísznövények csoportosítása 

A legfontosabb ivartalan úton szaporítható egynyári dísznövények részletes 

megismerése, jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

8.3.3. Kétnyáriak felismerése 12 óra 

A legfontosabb rövid tenyészidejű, kétnyári dísznövények jelentősége 

A legfontosabb rövid tenyészidejű, kétnyári dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

A legfontosabb hosszú tenyészidejű, kétnyári dísznövények jelentősége 

A legfontosabb hosszú tenyészidejű, kétnyári dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

 

8.3.4. Évelők, fűmagkeverékek fajainak felismerése 72 óra 

A legfontosabb közepes vízigényű évelő dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb közepes vízigényű dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felismerésükre 

A legfontosabb szárazságtűrő évelő dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb szárazságtűrő dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felismerésükre 

A legfontosabb vízi, vízparti és fagyérzékeny évelő dísznövények csoportosítása, 

jelentőségük 

A legfontosabb vízi, vízparti és fagyérzékeny dísznövények részletes megismerése, 

jellemzőik, különös tekintettel felismerésükre 

A legfontosabb hagymás, gumós évelő dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb hagymás, gumós dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felismerésükre 

A legfontosabb árnyéki évelő dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb árnyéki dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felismerésükre 

A fűmagkeverékeket alkotó legfontosabb fűfajok csoportosítása  

A legfontosabb fűfajok és fajták részletes megismerése, jellemzőik, különös tekintettel 

felismerésükre 

 

8.3.5. Lombhullató díszfák, díszcserjék felismerése 66 óra 

A legfontosabb lombhullató díszfák csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb lombhullató díszfák részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felismerésükre 



 

 

A legfontosabb lombhullató díszcserjék csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb lombhullató díszcserjék részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felismerésükre 

A legfontosabb kúszócserjék csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb kúszócserjék részletes megismerése, jellemzőik, különös tekintettel 

felismerésükre 

 

8.3.6. Örökzöldek felismerése 50 óra 

A legfontosabb lomblevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb lomblevelű örökzöldek részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felismerésükre 

A legfontosabb pikkelylevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb pikkelylevelű örökzöldek részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felismerésükre 

A legfontosabb tűlevelű örökzöldek csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb tűlevelű örökzöldek részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felismerésükre 

 

8.3.7. Cserepes dísznövények felismerése  24 óra 

A legfontosabb cserepes levéldísznövények csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb cserepes levéldísznövények részletes megismerése, jellemzőik, különös 

tekintettel felismerésükre 

A legfontosabb virágzó cserepes dísznövények csoportosítása, jelentőségük 

A legfontosabb virágzó cserepes dísznövények részletes megismerése, jellemzőik, 

különös tekintettel felismerésükre. 

 

Növényismereti fajlista 

 
A kertfenntartás vizsgarész (parkgondozó rész-szakképesítés) számára 

Gyomnövények  

betyárkóró pongyola pitypang 

csillagpázsit szőrös disznóparéj 

közönséges tarackbúza tyúkhúr 

madárkeserűfű ürömlevelű parlagfű 

madársóska zöld muhar 

  

  

Egynyári dísznövények  

alacsony büdöske (törpe 

bársonyvirág) 

mindignyíló begónia 

hamvaska (ezüstlevél) paprikavirág 

kerti körömvirág pompás rézvirág 

kerti oroszlánszáj törpe balzsamína, (rózsás 

balzsamína)  

kerti petúnia virágcsalán (tarka kóleusz, 

mozaiklevél) 

  



 

 

  

Kétnyári dísznövények  

kerti árvácska  

kerti százszorszép  

  

  

Évelő dísznövények  

fehér liliom májusi gyöngyvirág 

házi kövirózsa őszirózsa 

hibrid tündérrózsa pompás nárcisz 

kerti jácint pompás varjúháj 

kerti krizantém pünkösdirózsa (kerti 

bazsarózsa) 

kerti nőszirom szívlevelű bőrlevél 

kerti tulipán tavaszi sáfrány (krókusz) 

kis meténg (télizöld meténg) útifűlevelű árnyékliliom 

lángszínű sásliliom  

  

  

Örökzöld fenyők  

boróka keleti tuja (életfa) 

ezüstfenyő közönséges tiszafa 

közönséges feketefenyő nyugati tuja (közönséges tuja) 

hibridciprus (leyland ciprus) törpefenyő 

  

  

Lombhullató díszfák  

bálványfa kőris 

cseresznyeszilva (mirabolán) közönséges japánakác (kínai 

pagodafa) 

fehér akác közönséges nyír (bibircses 

nyír) 

fehér fűz közönséges platán 

hárs közönséges vadgesztenye 

juhar nyugati ostorfa 

kínai nyár páfrányfenyő (ginkó) 

kocsányos tölgy  

  

  

Lombhullató díszcserjék  

hibrid aranycserje kerti orgona 

henye madárbirs (szőnyeg 

madárbirs) 

kerti rózsa 



 

 

hóbogyó közönséges borbolya 

(sóskaborbolya) 

kerti gyöngyvessző nyáriorgona 

kerti mályvacserje (hibiszkusz) széleslevelű fagyal 

  

  

Örökzöld lomblevelű díszcserjék   

ágastörzsű pálmaliliom örökzöld puszpáng 

babérmeggy tűztövis 

kerti mahónia  

  

  

Kúszó cserjék  

közönséges borostyán tapadó vadszőlő 

lilaakác (kínai akác) trombitafolyondár 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tankert és/vagy növényház 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x x laptop, projektor 

2. megbeszélés x x x laptop, projektor 

3. vita   x x laptop, projektor 

4. szemléltetés x x x laptop, projektor 

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat x       

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.2. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x     

1.3. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése x x     

2.2. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.3. Tesztfeladat megoldása x       

2.4. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.5. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

3. Képi információk körében 



 

 

3.1. rajz értelmezése x x     

3.2. rajz készítése leírásból x x     

3.3. rajz készítés tárgyról x       

4. Komplex információk körében 

4.1. Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után x       

4.2. Utólagos szóbeli beszámoló x       

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás x x     

5.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal x x     

5.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással x x     

5.4. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása x x     

7. Vizsgálati tevékenységek körében 

7.1. Tárgyminták azonosítása x x     

8. Szolgáltatási tevékenységek körében 

8.1. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett x x     

8.2. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással x x     

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

  



 

 

A 11069-16 azonosító számú Kertfenntartás 

megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
 

A 11069-16 azonosító számú Kertfenntartás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  

K
er

tf
en

n
ta

rt
ás

 

K
er

tf
en

n
ta

rt
ás

 

g
y

ak
o
rl

at
 

K
er

tf
en

n
ta

rt
ás

 

m
ű

sz
ak

i 

is
m

er
et

ei
 

K
er

tf
en

n
ta

rt
ás

 

m
ű

sz
ak

i 

is
m

er
et

ei
 

g
y

ak
o
rl

at
 

FELADATOK 

Fűfelületet fenntart x x     

Egy- és kétnyári virágfelületet fenntart x x     

Évelő virágfelületet fenntart x x     

Lombhullató díszfákat és díszcserjéket fenntart x x     

Örökzöld dísznövényeket fenntart x x     

Edényes növényeket fenntart x x     

Kúszónövényeket fenntart x x     

Talajtakaró növényeket fenntart x x     

Rózsafelületeket fenntart x x     

Sziklakerteket fenntart x x     

Sírkiültetéseket fenntart x x     

Fűborítású sportpályákat fenntart x x     

Gyümölcstermő növényeket fenntart x x     

Parkfenntartási gépeket, eszközöket használ és karbantart     x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Fűfelületek fenntartása x x     

Egy- és kétnyári virágfelületek fenntartása x x     

Évelő virágfelületek fenntartása x x     

Lombhullató díszfák és díszcserjék fenntartása x x     

Örökzöld dísznövények fenntartása x x     

Edényes növények fenntartása x x     

Kúszónövények fenntartása x x     

Talajtakaró növények fenntartása x x     

Rózsafelületek fenntartása x x     

Sziklakertek fenntartása x x     

Sírkiültetések fenntartása x x     

Fűborítású sportpályák fenntartása x x     

Gyümölcstermő növények fenntartása x x     

Parkfenntartási gépek, eszközök ismerete     x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Olvasott szakmai szöveg megértése x   x   

Szakmai nyelvi íráskészség, írásbeli fogalmazókészség x   x   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x 

Információforrások kezelése x x x x 

Elemi számolási készség x x x x 

Mennyiségérzék x x x x 



 

 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Állóképesség   x   x 

Monotónia-tűrés   x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Irányíthatóság   x   x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

A környezet tisztán tartása   x   x 

 

9. Kertfenntartás tantárgy 70 óra 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A tananyag elsajátítása során a tanulók megismerkednek a zöldfelületek fenntartási 

munkáival. Minden zöldfelület képző növénycsoportnál részletesen megismerik a 

növénycsoport általános és speciális fenntartási munkáit.  

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia (növénytan) 

 

9.3. Témakörök 

9.3.1. A kertfenntartás alapfogalmai; Zöldfelületek csoportosítása, történelmi 

áttekintése; Városi zöldfelületek jelentősége 8 óra 

A parkfenntartásban használt mértékegységek 

A zöldfelület, kert, park, zöldövezet fogalma 

Zöldfelület gazdálkodás fogalma 

Városi zöldfelületek történeti áttekintése 

Zöldterületek csoportosítása; kerttípusok 

Tervezés, építés, fenntartás kapcsolata; zöldterületek gazdasági jelentősége 

Zöldfelületek osztályozása 

Zöldfelületek fenntarthatósága, fenntartás tervezés 

Zöldfelület védelem 

 

9.3.2. Fűfelületek fenntartása 6 óra 
Fűfelületek jelentősége. 

Fűfelületek csoportosítása.  

Gyep. A pázsit. Virágos gyep.  

Fűmagkeverékek. 

Tápanyag-utánpótlás, fenntartó trágyázás. 

Fűfelületek öntözése. 

Fűfelületek növényvédelme. 

Fűfelületek talajápolása. 

Kaszálás. Kaszálék gyűjtése. 

Gyepszélvágás. 

Lombgyűjtés.  

Gyepszellőztetés, gereblyézés.  

Homokszórás.  

Hengerezés, tömörítés. 

Takarítás.  

Felújítás, felülvetés. 

 

9.3.3. Egy- és kétnyári, évelő virágfelületek fenntartása 10 óra 
Virágfelületek csoportosítása. 



 

 

Egynyári virágfelületek fenntartása. 

Egynyári virágfelületek általános ápolási munkái.  

Egynyári virágfelületek öntözése.  

Egynyáriak tápanyag-utánpótlása.  

Egynyáriak talajápolása.  

Egynyáriak növényvédelme.  

Egynyáriak speciális ápolási munkái.  

Kétnyári virágfelületek jelentősége. 

Kétnyári virágfelületek fenntartása. 

Évelő virágfelületek jelentősége.  

Évelő virágfelületek fenntartási munkái.  

Évelők általános ápolási munkái. 

Évelőágyak öntözése. 

Évelőágyak tápanyag-utánpótlása.  

Évelőágyások talajpótlása.  

Évelő virágfelületek növényvédelme.  

Évelő virágfelületek speciális ápolási munkái. 

 

9.3.4. Lombhullató díszfák, díszcserjék fenntartása 10 óra 
Díszfák, díszcserjék jelentősége.  

Díszfák, díszcserjék csoportosítása.  

Díszfák ápolási munkái. 

Díszfák öntözése.  

Díszfák tápanyag-utánpótlása.  

Díszfák talajápolása.  

Díszfák növényvédelme.  

Díszfák metszése.  

Díszfák koronaformái. 

Díszfák ifjító metszése. 

Idős fák speciális ápolási munkái.  

Faértékelési módszerek. 

Odúkezelés. 

Koronabiztosítás. 

Átültetés.  

Fakivágás.  

Kalodázás.  

Talajszellőztetés. 

Díszcserjék jelentősége.  

Díszcserjék csoportosítása.  

Díszcserjék ápolási munkái.  

Díszcserjék öntözése.  

Díszcserjék tápanyag-utánpótlása.  

Díszcserjék talajápolása.  

Díszcserjék növényvédelme.  

Díszcserjék metszése.  

Díszcserjék alakító és fenntartó metszése.  

Díszcserjék ifjító metszése.  

Sövények metszése.  

 

9.3.5. Gyümölcsfajok fenntartása  3 óra 



 

 

Gyümölcsfajok általános ápolási munkái 

Gyümölcsfajok speciális ápolási munkái, különös tekintettel metszésükre 

 

9.3.6. A szőlő fenntartása 2 óra 

A szőlő általános ápolási munkái 

A szőlő speciális ápolási munkái, különös tekintettel metszésére 

 

9.3.7. Örökzöldek fenntartása 5 óra 
Örökzöldek jelentősége. Örökzöldek csoportosítása.  

Örökzöldek öntözése.  

Örökzöldek tápanyag utánpótlása. 

Örökzöldek talajápolása.  

Örökzöldek növényvédelme. 

Örökzöldek metszése.  

Örökzöld sövények nyírása. 

Téliesítés. 

Örökzöldek karózása. 

 

9.3.8. Edényes-, kúszó-, talajtakaró növények fenntartása 9 óra 
Edényes növények jelentősége.  

Edényes növények öntözése.  

Edényes növények tápanyag utánpótlása.  

Edényes növények talajápolása.  

Edényes növények növényvédelme.  

Edényes növények speciális ápolási munkái. 

Kúszónövények jelentősége.  

Kúszónövények öntözése.  

Kúszónövények fenntartó trágyázása.  

Kúszónövények talajápolása.  

Kúszó növények növényvédelme.  

Kúszónövények speciális ápolási munkái. 

Talajtakaró növények jelentősége.  

Talajtakaró növények általános fenntartási munkái 

Talajtakaró növények speciális fenntartási munkái 

 

9.3.9. Rózsafelületek és sziklakertek fenntartása 10 óra 
Rózsafelületek jelentősége. 

Rózsafelületek öntözése. 

Rózsafelületek tápanyag utánpótlása.  

Rózsafelületek talajápolása.  

Rózsafelületek növényvédelme.  

Takarás.  

Nyitás. 

Vadalás.  

Kötözés.  

Ifjítás. 

Sziklakertek jelentősége, csoportjai.  

Szárazon rakott támfalak.  

Szárazon rakott kerti lépcsők. 

Kőlapos utak.  



 

 

Sziklakertek öntözése.  

Sziklakertek tápanyag- utánpótlása.  

Sziklakertek növényvédelme.  

Sziklakertek talajápolása.  

Metszés. 

Visszaszorítás. 

Talajtakarás megújítása. 

Elnyílott virágok, száraz részek eltávolítása.  

Lombgyűjtés.  

Kövek igazítása. 

Pótlás, felújítás. 

 

9.3.10. Sírkiültetések, fűborítású sportpályák fenntartása 7 óra 
Általános zöldfelület-fenntartási munkák az évszakoknak és a kegyeleti, 

temetőlátogatási ünnepeknek megfelelően.  

Pázsit gondozási munkái.  

Sövényápolás, nyírás. 

Idős fa ápolása. 

Fűborítású sportpályák öntözése. 

Fűborítású sportpályák tápanyag-utánpótlása. 

Fűborítású sportpályák növényvédelme. 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x x projektor, laptop 

2. megbeszélés   x x projektor, laptop 

3. vita   x x projektor, laptop 

4. szemléltetés x x x projektor, laptop 

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat x       

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x       

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x       



 

 

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x     

2.2. Leírás készítése x       

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.4. Tesztfeladat megoldása x       

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás x       

4.2. Csoportos versenyjáték   x     

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

10. Kertfenntartás gyakorlat tantárgy 228+52,5 óra 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A tananyag készség szintű elsajátítása során a tanulók gyakorlatban ismerkednek meg a 

zöldfelületek fenntartási munkáival. Minden zöldfelület képző növénycsoportnál 

részletesen elsajátítják és begyakorolják a növénycsoport általános és speciális fenntartási 

munkáit.  

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

10.3. Témakörök 

10.3.1. Fűfelületek fenntartása 25+12,5 óra 

Fűfelületek tápanyag-utánpótlása, fenntartó trágyázás. 

Fűfelületek öntözése. 

Fűfelületek növényvédelme. 

Fűfelületek talajápolása. 

Kaszálás. Kaszálék gyűjtése. 

Gyepszélvágás. 

Lombgyűjtés.  

Gyepszellőztetés, gereblyézés.  

Homokszórás.  

Hengerezés, tömörítés. 

Takarítás.  

Felújítás, felülvetés. 

 

10.3.2. Egy- és kétnyári, évelő virágfelületek fenntartása 49+20 óra 

Egynyári virágfelületek öntözése.  

Egynyáriak tápanyag-utánpótlása.  

Egynyáriak talajápolása.  

Egynyáriak növényvédelme.  

Egynyáriak speciális ápolási munkái.  

Kétnyári virágfelületek fenntartása. 

Évelőágyak öntözése. 

Évelőágyak tápanyag-utánpótlása. 



 

 

Évelőágyások talajpótlása. 

Évelő virágfelületek növényvédelme.  

Évelő virágfelületek speciális ápolási munkái. 

 

10.3.3. Lombhullató díszfák, díszcserjék fenntartása 42 óra 
Díszfák öntözése. 

Díszfák tápanyag-utánpótlása. 

Díszfák talajápolása.  

Díszfák növényvédelme.  

Díszfák metszése.  

Díszfák ifjító metszése. 

Fafelmérés. 

Odúkezelés. 

Koronabiztosítás. 

Átültetés.  

Fakivágás.  

Kalodázás.  

Talajszellőztetés. 

Díszcserjék öntözése.  

Díszcserjék tápanyag-utánpótlása.  

Díszcserjék talajápolása.  

Díszcserjék növényvédelme.  

Díszcserjék alakító és fenntartó metszése.  

Díszcserjék ifjító metszése.  

Sövények metszése.  

 

10.3.4.  Gyümölcsfajok és a szőlő fenntartása 7 óra 
A gyümölcsfajok általános ápolási munkái 

A gyümölcsfajok speciális ápolási munkái, különös tekintettel metszésükre 

A szőlő általános ápolási munkái 

A szőlő speciális ápolási munkái, különös tekintettel metszésére 

 

10.3.5. Örökzöld dísznövények fenntartása 12+10 óra 
Örökzöldek öntözése.  

Örökzöldek tápanyag utánpótlása. 

Örökzöldek talajápolása.  

Örökzöldek növényvédelme. 

Örökzöldek speciális ápolási munkái.  

Örökzöldek metszése.  

Örökzöld sövények nyírása.  

Téliesítés.  

Örökzöldek karózása. 

 

10.3.6. Edényes-, kúszó- és talajtakaró növények fenntartása 36 óra 
Edényes növények öntözése.  

Edényes növények tápanyag utánpótlása.  

Edényes növények talajápolása.  

Edényes növények növényvédelme.  

Edényes növények speciális ápolási munkái. 

Kúszónövények öntözése.  



 

 

Kúszónövények fenntartó trágyázása.  

Kúszónövények talajápolása.  

Kúszó növények növényvédelme.  

Kúszónövények speciális ápolási munkái. 

Talajtakaró növények általános fenntartási munkái 

Talajtakaró növények speciális fenntartási munkái 

 

10.3.7. Rózsafelületek és sziklakertek fenntartása 24 óra 
Rózsafelületek öntözése. 

Rózsafelületek tápanyag utánpótlása.  

Rózsafelületek talajápolása.  

Rózsafelületek növényvédelme.  

Takarás.  

Nyitás. 

Vadalás.  

Kötözés.  

Ifjítás. 

Sziklakertek öntözése.  

Sziklakertek tápanyag- utánpótlása.  

Sziklakertek növényvédelme.  

Sziklakertek talajápolása.  

Metszés. 

Visszaszorítás. 

Talajtakarás megújítása. 

Elnyílott virágok, száraz részek eltávolítása.  

Lombgyűjtés.  

Kövek igazítása. 

Pótlás, felújítás. 

 

10.3.8. Sírkiültetések,  fűborítású sportpályák fenntartása 24+10 óra 
Általános zöldfelület-fenntartási munkák az évszakoknak és a kegyeleti, 

temetőlátogatási ünnepeknek megfelelően.  

Fűborítású sportpályák öntözése. 

Fűborítású sportpályák tápanyag-utánpótlása. 

Fűborítású sportpályák növényvédelme. 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Külső szakmai vonatkozású helyszín 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x x laptop, projektor 

2. megbeszélés x x x laptop, projektor 

3. vita   x x laptop, projektor 

4. szemléltetés x x x laptop, projektor 



 

 

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat x       

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x     

1.2. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása   x     

1.3. Információk feladattal vezetett rendszerezése   x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása   x     

2.2. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel   x     

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban   x     

2.4. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban   x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz készítés tárgyról   x     

3.2. rajz elemzés, hibakeresés   x     

4. Komplex információk körében 

4.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x     

4.2. Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján   x     

4.3. Utólagos szóbeli beszámoló   x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás   x     

5.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal   x     

5.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Árutermelő szakmai munkatevékenység   x     

6.2. Műveletek gyakorlása   x     

6.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapján   x     

7. Vizsgálati tevékenységek körében 

7.1. Technológiai próbák végzése   x     

7.2. Technológiai minták elemzése   x     

7.3. Tárgyminták azonosítása   x     

8. Szolgáltatási tevékenységek körében 

8.1. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett   x     

8.2. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással   x     

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

11. Kertfenntartás műszaki ismeretei tantárgy  35 óra 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának feladata a kertfenntartáshoz kötődő műszaki ismeretek nyújtása, a 

kertfenntartásban használt erő- és munkagépek, eszközök működési elvének, szerkezetének 

megismertetése. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 



 

 

 

11.3. Témakörök 

11.3.1. Gépek, kézi eszközök karbantartása 8 óra 

Főbb karbantartási tevékenységek 

Gépek, eszközök tisztítása 

 

11.3.2. Fűnyírók 4 óra 

Rotációs forgókéses fűnyírók 

Hengerkéses fűnyírók  

 

11.3.3. Gépi fűrészek, sövénynyírók 4 óra 

A motorfűrészek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

A motorfűrész biztonsági berendezései 

A motorfűrészek karbantartása 

Sövénynyírók 

 

11.3.4. Takarító, síkosság-mentesítő, lombszívó gépek 4 óra 

Takarító gépek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

Síkosságmentesítő gépek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

Lombszívó gépek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

Takarító, síkosságmentesítő, lombszívó gépek karbantartása 

 

11.3.5. Kerti növényvédő gépek 4 óra 

A növényvédő gépek csoportosítása (permetezők, porozók, nagyüzemi és háti 

permetezők, légi növényvédelem), cseppképzési módok Hidraulikus porlasztású gépek, 

légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek fő részei, működése 

Szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei 

A porozógépek, csávázók 

Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos) 

A permetezőgépek automatikái 

Permetlé összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása 

Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai 

 

11.3.6. Tápanyag-utánpótlás műszaki berendezései a kertfenntartásban 4 óra 

Az istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása 

A hígtrágya kijuttatása 

A műtrágyaszórók felépítése, működése, szabályozása (szilárd és folyékony műtrágyák 

kijuttatása) 

 

11.3.7. Anyagszállítás a kertfenntartásban 4 óra 

Anyagmozgatógépek csoportosítása 

Szállítójárművek  

Pótkocsik (egytengelyes, többtengelyes) 

Tehergépkocsik 

Folyamatos üzemű szállítószerkezetek és rakodógépek 

Szakaszos üzemű rakodógépek 

Targoncák 

Egyéb rakodók 

 



 

 

11.3.8. Egyéb kertfenntartó gépek, berendezések (idősfa átültető gépek, 

emelőkosaras gépek,…) 3 óra 

Idősfa átültető gépek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

Emelőkosaras gépek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

Egyéb kertfenntartó gépek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x x laptop, projektor 

2. megbeszélés x x x laptop, projektor 

3. vita   x x laptop, projektor 

4. szemléltetés x x x laptop, projektor 

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat x       

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x       

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.4. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítés tárgyról x       

3.3. rajz kiegészítés x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás x x     

4.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal x x     

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással x x     

5. Vizsgálati tevékenységek körében 

5.1. Anyagminták azonosítása x       

5.2. Tárgyminták azonosítása x       

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 



 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

12.  Kertfenntartás műszaki ismeretei gyakorlat tantárgy  105 óra 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A tananyag készség szintű elsajátítása során a tanulók gyakorlatban ismerkednek meg a 

kertfenntartásban használt erő- és munkagépekkel, eszközökkel.  

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

12.3. Témakörök  

12.3.1. Gépek, kézi eszközök karbantartása 10 óra 

Főbb karbantartási tevékenységek 

Gépek, eszközök tisztítása 

 

12.3.2. Fűnyírók üzemeltetése, karbantartása 25 óra 

Rotációs forgókéses fűnyírók üzemeltetése, karbantartása,  

Hengerkéses fűnyírók üzemeltetése, karbantartása 

 

12.3.3. Gépi fűrészek, sövénynyírók üzemeltetése, karbantartása 20 óra 

A motorfűrészek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

A motorfűrész biztonsági berendezései 

A motorfűrészek üzemeltetése, karbantartása 

Sövénynyírók üzemeltetése, karbantartása 

 

12.3.4. Takarító, síkosság-mentesítő, lombszívó gépek üzemeltetése, 

karbantartása 10 óra 

Takarító gépek üzemeltetése, karbantartása  

Síkosság-mentesítő gépek üzemeltetése, karbantartása  

Lombszívó gépek üzemeltetése, karbantartása  

 

12.3.5. Kerti növényvédő gépek üzemeltetése, karbantartása 10 óra 

Hidraulikus porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek 

üzemeltetése, karbantartása 

Szórószerkezetek, a ködpermetezés gépeinek üzemeltetése, karbantartása 

A porozógépek, csávázók üzemeltetése, karbantartása 

Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos) üzemeltetése, karbantartása 

A permetezőgépek automatikái 

Permetlé összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása 

 

12.3.6. Tápanyag-utánpótlás műszaki berendezéseinek üzemeltetése, 

karbantartása 10 óra 

Az istállótrágya-szórók üzemeltetése, karbantartása  

A hígtrágya-szórók üzemeltetése, karbantartása 

A műtrágyaszórók üzemeltetése, karbantartása  

 

12.3.7. Anyagszállítás műszaki berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása 8 

óra 

Szállítójárművek üzemeltetése, karbantartása 

Pótkocsik (egytengelyes, többtengelyes) üzemeltetése, karbantartása 



 

 

Tehergépkocsik üzemeltetése, karbantartása 

Folyamatos üzemű szállítószerkezetek és rakodógépek üzemeltetése, karbantartása 

Szakaszos üzemű rakodógépek üzemeltetése, karbantartása 

Targoncák üzemeltetése, karbantartása 

Egyéb rakodók üzemeltetése, karbantartása 

 

12.3.8. Egyéb kertfenntartó gépek, berendezések (idősfa átültető gépek, 

emelőkosaras gépek,…) üzemeltetése, karbantartása 12 óra 

Idősfa átültető gépek üzemeltetése, karbantartása  

Emelőkosaras gépek üzemeltetése, karbantartása  

Egyéb kertfenntartó gépek üzemeltetése, karbantartása  

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tankert és/vagy külső szakmai vonatkozású helyszín 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x x laptop, projektor 

2. megbeszélés x x x laptop, projektor 

3. vita   x x laptop, projektor 

4. szemléltetés x x x laptop, projektor 

5. szerepjáték   x     

6. házi feladat x       

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x       

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x       

2.2. Tesztfeladat megoldása x       

2.3. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.4. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x       

3.2. rajz készítés tárgyról x       

3.3. rajz kiegészítés x       

4. Csoportos munkaformák körében 

4.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás x x     

4.2. Információk rendszerezése mozaikfeladattal x x     

4.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással x x     



 

 

5. Vizsgálati tevékenységek körében 

5.1. Anyagminták azonosítása x       

5.2. Tárgyminták azonosítása x       

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 
ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

SZH/1 évfolyamot követően 105 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelmény-modulok  Tantárgyak/témakörök 

 

 

 

11070-16 Növényismeret Növényismeret gyakorlat  

11061-16 Kertészeti alapismeretek Műszaki alapismeretei gyakorlat  

 

 

11070-16 Növényismeret  
 

Növényismeret gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök: 

Gyomnövények felismerése 

Ivaros és ivartalan úton szaporítható, egynyáriak felismerése 

Kétnyáriak felismerése 

Évelők, fűmagkeverékek fajainak  felismerése 

 

11061-16 Kertészeti alapismeretek  

 

Műszaki alapismeretek tantárgy 

 

Témakörök: 

Kéziszerszámok, anyagok ismerete 

Gépelemek, szerkezeti egységek ismerete 

Motorok szerkezete, működtetése 

Erőgépek szerkezete, működtetése 

Elektromos berendezések, villanymotorok működtetése 

Erőgépek, munkagépek összekapcsolása 

A termesztés, növényápolás gépeinek üzemeltetése 

  



 

 

7.12. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 

31 541 15 

Falusi vendéglátó 
részszakképesítés 

Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához 

a 34 541 08 Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó szakképesítés kerettanterve 

alapján 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 31 541 15 Falusi vendéglátó részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet alapján készült. 

 

II. A részszakképesítés alapadatai 

A részszakképesítés azonosító száma: 31 541 15 

A részszakképesítés megnevezése: Falusi vendéglátó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 21. Élelmiszeripar 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVI. Élelmiszeripar 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 

Betöltött 15. életév 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további 

részletei az alábbiak: 

Konyhai berendezések, felszerelések és gépek 

Terítés, felszolgálás eszközei 



 

 

Takarító eszközök, gépek 

Mosás, vasalás gépei, eszközei 

Csecsemőgondozási felszerelések 

Betegágy, házi beteggondozási felszerelések 

Elsősegélynyújtás eszközei, anyagai 

Telefon 

Számítógép (szoftverek, hardver, Internet kapcsolat, nyomtató, szkenner) 

Vendégszobai bútorok 

Vendégszoba berendezési kiegészítők 

Mini-bárkocsi 

Szabadtűzön főzés eszközei és berendezései 

Virágoskert, konyhakert terület, művelési eszközök 

Fűnyíró 

Udvargondozási eszközök 

Szabadidős tevékenység (játszótér) eszközei 

Népi kismesterségek bemutatásához szükséges eszközök 

Házkörüli állatok, állattartási eszközök 

Disznóvágás, házi zöldség- és gyümölcsfeldolgozás eszközei 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre 

Nincs 

 

XIX. A részszakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A képzés heti és éves szakmai óraszámai hosszabb képzési idejű részszakképesítés oktatásához:  

  
SZH/1 SZH/1 SZH/2 évfolyam SZH/2 évfolyam 

évfolyam évfolyam heti óraszám éves óraszám 
heti óraszám éves óraszám (36 héttel)   (35 héttel) 

Közismeret 16,5 594 10 350 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat együtt 
15 540+105 21,5 752,5 

Összesen 31,5 1134+105 31,5 1102,5 

8-10% szabad sáv  
2,5 90 1 35 

(közismereti rész) 

8-10% szabad sáv  
1 36 2,5 87,5 

(szakmai rész) 

Mindösszesen 
35 1260+105 35 1225 

(teljes képzés ideje) 

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 1521 óra (540+105+752,5+36+87,5) nyári 

összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt.  

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

szabadsáv nélkül 

 Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti  gyakorlati 

11034-16 

Üzemgazdaság, ügyvitel 

Üzemgazdasági, ügyviteli 

ismeretek 
1+1   105 1   



 

 

11035-12 Vendéglátás 

Vendéglátás, 

idegenforgalom 
2   3   

Vendéglátás, 

idegenforgalom gyakorlat 
  5   8 

11037-12 Falusi 

vendégfogadás 

Falusi vendégfogadás 

alapjai 
2   2   

Falusi vendégfogadás 

gyakorlat 
  5   7,5+2,5 

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám 5+1 10 6 15,5+2,5 

Összes heti/ögy óraszám 15+1 105 21,5+2,5 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 

90%-át lefedi.  

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 10% 

felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat /tanárokat 

/oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve a 

gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Óraszám 

Összesen SZH/1 évfolyam SZH/2 évfolyam 

elméleti gyakorlati ögy elméleti gyakorlati 

11034-16 

Üzemgazdaság, 

ügyvitel 

Üzemgazdasági, ügyviteli ismeretek 36+36 0 

105 

35 0 71+36 

Üzemgazdasági alapfogalmak 12       12 

Vállalkozási alapismeretek 24       24 

Pénzügyi, adózási alapismeretek     15   15 

Ügyviteli ismeretek     15   15 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek     5   5 

11035-12 

Vendéglátás 

Vendéglátás, idegenforgalom 72 0 105 0 177 

Idegenforgalmi alapismeretek 18       18 

Vendéglátás fogalma, feltételei 24       24 

Vendégfogadási feladatok 30       30 

Vendéglátási tevékenység     25   25 

Programok szervezése     38   38 

Kommunikáció     42   42 

Vendéglátás, idegenforgalom gyakorlat 0 180 0 280 460 

Vendégfogadási feladatok   120     120 

Vendéglátási tevékenység       200 200 

Programok szervezése   60     60 

Kommunikáció       80 80 

11037-12 Falusi 

vendégfogadás 

Falusi vendégfogadás alapjai 72 0 70 0 142 

Falusi vendégfogadás általános kérdései 12       12 

Falusi vendégfogadás tárgyi 

feltételrendszere 
26       26 

Falusi vendégfogadás szabályai 26       26 

Programszervezés     35   35 



 

 

Hagyományőrzés     35   35 

Gyermekprogramok szervezése 8    8 

Falusi vendégfogadás gyakorlat   180    262,5+87,5 442,5+87,5 

Vendéglátás általános gyakorlata   100     100 

Falusi vendégfogadás sajátosságai       180 180 

Programok, gyermekprogramok szervezése   80     80 

Családi gazdaság, vendégfogadás, falusi 

turizmus tanulmányozása 
      82,5 82,5 

Összes éves elméleti/gyakorlati óraszám: 180+36 360 210 542,5+87,5 1292,5+123,5 

Összes éves/ögy óraszám: 540+36 105 752,5+87,5 1397,5+123,5 

Elméleti óraszámok/aránya 426 / 28%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 1095 / 72 %  

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a felosztásra 

került. 

Az egyes tananyagegységeknél a nappali óraszámok kerültek feltüntetésre. A tantárgyi 10% 

felhasználásához az általános részben leírtak szerint, kérjük a pedagógusokat /tanárokat 

/oktatókat az órahálóban szereplő számok éves óraszámához igazítani azt, elősegítve a 

gyakorlást és a tananyag elmélyítését. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás.  



 

 

A 11034-16 azonosító számú Üzemgazdaság, ügyvitel 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

A 11034-16 azonosító számú Üzemgazdaság, ügyvitel megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

  

Üzemgazdasági, 

ügyviteli 

ismeretek 

FELADATOK 

Felméri a vállalkozás beindításának lehetőségeit, beszerzi a működéshez szükséges engedélyeket x 

Megteremti a vállalkozás működéséhez szükséges erőforrásokat x 

Hatályos gazdasági és jogi szabályoknak megfelelően indítja, működteti a 

vállalkozást/gazdaságot 
x 

Ismeri és alkalmazza a pénzügyi és munkajogi előírásokat x 

Fejleszti vállalkozását, figyeli és készíti /készítteti a pályázatokat, támogatást igényel x 

Tervdokumentációkat, tanulmányokat, üzleti tervet készít/ készíttet x 

Kereskedelmi ügyleteket szervez, árajánlatokat készít, szolgáltatást, árut értékesít x 

Árajánlatokat kér, árut rendel, vásárol, egyeztet a külsőszolgáltatókkal x 

Szerződést köt szóban és írásban x 

Alapvető pénzügyi, számviteli műveleteket végez x 

Gazdasági számításokat, értékelést végez, adatokat gyűjt és nyilvántart, adatszolgáltatást végez x 

Piackutatást, marketing, reklám-tevékenységet bonyolít, kapcsolatot tart az ügyfelekkel, más 

turisztikai szolgáltatókkal, szakmai szervezetekkel 
x 

Kezeli a reklamációt x 

Információcsere érdekében idegen nyelven alapfokon kommunikál x 

Intézi a tevékenységhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat x 

Nyilvántartásokat vezet, bizonylatot állít ki, számlát ad x 

Levelezést folytat beszállítókkal, vevőkkel, szakhatóságokkal, szakmai szervezetekkel postai 

úton/e-mailben 
x 

Házipénztárt kezel, banki, postai tranzakciókat végez x 

Számítógépet használ a nyilvántartások vezetésére és egyéb szakmai feladatoknál x 

Telefont, fénymásolót, audiovizuális eszközöket, pénztárgépet és egyéb ügyvitel technikai 

eszközöket használ 
x 

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi 

előírásokat 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Piaci alapismeretek (a piac funkciói, szereplői, típusai), piacbefolyásoló tényezők 

(eladás/vásárlás, reklám, eladás, imázs stb.) 
x 

Pénz szerepe a piacgazdaságban: pénzügyi, pénzintézeti rendszer, pénzügyi szolgáltatások, 

értékpapírok, tőzsde, a vállalkozás pénzügyei 
x 

Egyéni és társas vállalkozási formák, adófizetési kötelezettségek x 

Termőföldre vonatkozó jogszabályok x 

A munkavállaló és munkáltató jogai, kötelezettségei, a munkavégzés szabályai x 

Vállalkozás létesítése, a vállalkozás indításának és működtetésének alapvetőjogi, adminisztratív 

szabályai, gyakorlati lépései, a források biztosítása, szükséges tárgyi és személyi (munkaerő) 

feltételek kialakítása, átalakításának és megszüntetésének formái 

x 

Az üzleti terv felépítése, tartalma, a tervezés módszerei, pályázatkészítés, a támogatások 

igénybevételének szabályai 
x 



 

 

Számviteli, pénzügyi alapműveletek x 

Önköltségszámítás, bevétel és költségnyilvántartás, árajánlat készítés x 

Bizonylati elv és fegyelem, az agrárágazati és a turizmussal kapcsolatos tevékenység során 

használható főbb bizonylatok, alkalmazott dokumentumok, bizonylatok kitöltése, nyilvántartások 

vezetése 

x 

Pénzügyi tranzakciók x 

Szerződések: a megállapodások megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok, a 

beszerzés/vásárlás folyamata, befolyásoló tényezői, mezőgazdasági termékértékesítési 

szerződések, értékesítési módok, befolyásoló tényezők 

x 

Kommunikációs módszerek, eszközök x 

Piackutatási alapelvek x 

Marketing tevékenység x 

Levelezés, üzleti levelezés szabályai x 

Eszközkezelés x 

Számítógépes adatnyilvántartás, számítógépes programok használata x 

Fogyasztóvédelmi intézményrendszer, fogyasztói jogorvoslati lehetőségek x 

Szavatosság és jótállás, a fogyasztói reklamációk intézésének módja x 

Vásárlók Könyve használatának és az abban történt bejegyzések elintézésének szabályai x 

A képzéshez illeszkedő hazai és európai uniós fogyasztóvédelmi előírások x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Szakmai nyelvezetű írás-, fogalmazáskészség x 

Mennyiségérzék x 

Számolási készség x 

Idegen nyelvű beszédkészség x 

Elemi szintű számítógép használat (szövegszerkesztés, táblázatkezelés) x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Döntésképesség x 

Önállóság x 

Külsőmegjelenés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Meggyőzőkészség x 

Udvariasság x 

Kommunikációs rugalmasság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerezőképesség x 

Lényegfelismerés x 

Eredményorientáltság x 

 

43. Üzemgazdasági, ügyviteli ismeretek tantárgy     71 óra 

43.1. A tantárgy tanításának célja 

Gazdasági alapfogalmak, gazdaság- tevékenységi keretek megismerése. Felkészíteni a 

kistermelői tevékenységekkel kapcsolatos gazdálkodási formák pénzügyi, adózási 

szabályozásának alkalmazására, a szükséges adminisztrációs kötelezettségek elvégzésére. 

A vállalkozás eredményes működtetése megköveteli az áruértékesítés legfontosabb 

lépéseinek, az üzleti levelezés, az ajánlatkérés és készítés, a szerződéskötésekkel 

kapcsolatos alapelvek és a pénzügyi tranzakciók szabályainak elsajátítását. 

 

43.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika, foglalkoztatás I., II. 

 

43.3. Témakörök 



 

 

43.3.1. Üzemgazdasági alapfogalmak 12 óra 

Termelés fogalma, célja, folyamata (termelés, elosztás, forgalom, fogyasztás, 

újratermelés) 

Piac fogalma, csoportosítása, szereplői, alapelemei (kereslet- kínálat- ár), 

piacbefolyásoló tényezők 

Termelési erőforrások: természeti erőforrások, eszközök (befektetett tárgyi eszközök, 

forgóeszközök), munkaerő 

Ráfordítás és hozam fogalma, mutatószámai 

Termelési költség (fogalma, csoportosítása, költségfajták), költséggazdálkodás 

Termelési érték és az árbevétel 

Jövedelem, jövedelmezőség, hatékonyság, a jövedelmezőséget befolyásoló tényezők 

Kereskedelmi és marketing tevékenység fogalma, célja, összefüggése 

 

43.3.2. Vállalkozási alapismeretek 24 óra 

Vállalkozás fogalma, célja 

Vállalkozási formák alaptípusainak (egyéni és- családi vállalkozások, gazdasági 

társaságok, szövetkezetek) általános jellemzői 

Vállalkozások indítása 

Egyéni- és családi vállalkozás létrehozása, nyilvántartásba-vétele, működtetése, 

megszüntetése 

Mezőgazdasági termelő-szolgáltató tevékenység gyakorlása őstermelőként vagy 

kistermelőként 

Vállalkozásfejlesztés 

Üzleti terv fogalma, felépítése, készítésének/készíttetésének célja 

Beruházás, fejlesztés külső támogatással: kölcsönök, hitelek, pályázati támogatások  

Pályázatok készítésének célja, a támogatások igénylésének lehetőségei, feltételei, a 

pályázati kiírások figyelésének módszerei, konkrét pályázati lehetőségek ismerete a 

mezőgazdaságban és a falusi vendéglátásban 

 

43.3.3. Pénzügyi, adózási alapismeretek 15 óra 

Pénz szerepe a piacgazdaságban 

Pénzintézeti rendszer, bankválasztási szempontok 

Pénzintézeti szolgáltatások 

Biztosítások szerepe, jelentősége, formái 

Pénzügyi tranzakciók, pénzkezelési szabályok: folyószámla, bankkártya, készpénz, 

házipénztár működtetés, pénztárgép kezelés szabályai 

Hitelek, kölcsönök (személyi, áruvásárlási, építési, beruházási) felvételének 

legfontosabb szabályai 

Adóztatáshoz kapcsolódó általános ismeretek 

Adófajták 

Adózási rend (bevallás, az adózás mértéke, adókulcsok, adófizetési határidők) 

Mezőgazdasági őstermelők és kistermelők adózása 

Agrárgazdaság és falusi vendéglátás munkaerő gazdálkodásának jellemzői: 

munkakörök, időbeosztás, idénymunka, szabadság, anyagi felelősség 

 

43.3.4. Ügyviteli ismeretek 15 óra 

Bizonylatok (fogalma, a bizonylatok alaki, tartalmi követelményei, bizonylati elv) 

Agrárágazattal és turizmussal kapcsolatos gazdasági tevékenységek főbb bizonylatai 

Bizonylatok kitöltése (számla, nyugta, utalvány, készpénzfizetés, átutalás, 

szállítólevél, egyéb bizonylatok) 



 

 

Szerződések fajtái, előírásai, a szerződéskötés 

Levelezés (szabályai, formái), a kapcsolattartás 

Árajánlatkérés,- értékelés, árurendelés áruszállítás, áruátvétel adminisztrációja 

Árajánlat, árkalkuláció készítése, értékesítési módok, szolgáltatások, áru értékesítése, 

marketing tevékenység 

Számítógép és számítógépes programok használata a nyilvántartások vezetésénél 

Reklamációk kezelése 

 

43.3.5. Fogyasztóvédelmi alapismeretek 5 óra 

Alapfogalmak (tudatos fogyasztó, vállalkozás, forgalmazó, termék és szolgáltatás, 

eladási ár és egységár, online adásvételi és szolgáltatási szerződés) 

Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése) 

Csomagolás (alapvető előírások) 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

Piacfelügyeleti alapfogalmak 

A hatósági ellenőrzés 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

 

43.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

43.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

43.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x x   

2. elbeszélés x x x   

3. megbeszélés x x x   

4. vita x x x   

5. szemléltetés x x x   

6. projekt x x x   

7. kooperatív tanulás x x x   

8. szimuláció x x x   

9. házi feladat x x x   

 

43.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x   



 

 

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x   

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x x   

2.2. Leírás készítése x x x   

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x x x   

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

 

43.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
  



 

 

A 11035-12 azonosító számú Vendéglátás megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
A 11035-12 azonosító számú Vendéglátás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

  
Vendéglátás, 

idegenforgalom 

Vendéglátás, idegenforgalom 

gyakorlat 

FELADATOK 

Kialakítja a szálláshelyeket x x 

Berendezi a szálláshelyeket x x 

Kikérdezi a vendégeket az igényeikről x x 

Biztosítja a speciális igényű vendégek fogadásának feltételeit x x 

Ellátja a recepciós feladatokat x x 

Fogadja és elhelyezi a vendégeket x x 

Gondoskodik a vendégek és vagyontárgyaik biztonságáról x x 

Tájékoztatja a vendégeket a szolgáltatásokról, programlehetőségekről x x 

Biztosítja a reggelit, illetve igény szerint vacsorát ad x x 

Tartja a kapcsolatot a vendégekkel x x 

Méri a vendégek elégedettségét x x 

Betartja a kulturált viselkedés és vendégfogadás szabályait x x 

Részt vesz a minőségirányítási, élelmiszerbiztonsági rendszerek 

kiépítésének folyamatában, ezek működtetésében és belső felülvizsgálatában 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Vendéglátás és idegenforgalom x x 

Szálláshely-kialakítás és berendezés x x 

Vendégfogadás, elhelyezés x x 

Reggelifajták és felszolgálásuk x x 

Programkínálat x x 

Kommunikáció magyarul és idegen nyelven x x 

Személyi és környezeti higiénia x x 

Környezetvédelem x x 

Munkavédelem, elsősegélynyújtás x x 

Élelmiszerbiztonság x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Elemi szintű számítógép használat x x 

Szakmai nyelvű szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Idegen nyelvű szöveg megértése x x 

Idegen nyelvű beszédkészség x x 

Élelmiszerek érzékszervi tulajdonságainak megítélése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Tűrőképesség x x 

Megbízhatóság x x 

Felelősségtudat x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Udvariasság x x 

Kommunikációs rugalmasság x x 

Kompromisszumkészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

A környezet tisztán tartása x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x 

Nyitott hozzáállás x x 

  



 

 

44. Vendéglátás, idegenforgalom tantárgy      177 

óra 

44.1. A tantárgy tanításának célja 

A vendéglátással és idegenforgalommal kapcsolatos tanulmányok segítik a sokoldalú 

műveltség, a vendéglátásban rejlő gazdasági lehetőségek megismerését. Az idegenforgalmi 

szabályok, a vendégforgalom történelmének és hagyományainak elsajátítása szélesíti a 

tanulók látókörét, bővíti kapcsolatteremtő képességét. 

A tantárgy tanításának célja megismertetni a szállásadás, vendéglátás, 

rendezvényszervezés módszereit, a szolgáltatások rendszerét. Felkészíteni a hazai 

földrajzi, kulturális lehetőségek bemutatására, a vendéglátással kapcsolatos szabadidős 

tevékenységek szervezésére. Megismertetni a vendéglátással, turisztikával foglalkozó 

szervezetek rendszerét, a kapcsolódó tevékenységek feladatait, sajátosságait. A képzés 

során kialakítandó viselkedéskultúra, kommunikációs és marketing ismeretek birtokában 

felkészíteni a tanulókat az önálló vállalkozás működtetéséhez szükséges kapcsolatrendszer 

kialakítására, a hivatalos ügyintézési feladatok végzésére. 

 

44.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelv, kommunikáció, higiénia. 

 

44.3. Témakörök 

44.3.1. Idegenforgalmi alapismeretek 18 óra 

Turizmus fogalma, helye, szerepe 

Idegenforgalom és a vendéglátás kialakulása, történelmi előzményei, a turizmus 

fejlődéstörténete 

Magyarország turisztikai vonzerői, hagyományaink, az ország lehetőségei 

Idegenforgalmi piac működési mechanizmusa 

Turizmus és a vendéglátás kapcsolódási pontjai 

Gépkocsi, vonat, repülőgép és a tömegturizmus kapcsolata 

Kereslet-kínálat összefüggései, az idegenforgalmi piac jellemzői, a változások okai, 

várható fejlődésének irányai 

 

44.3.2. Vendéglátás fogalma, feltételei 24 óra 

Vendéglátás fogalma, a vendéglátás, mint jövedelemszerző tevékenység 

Vendéglátás személyi feltételei  

Környezeti feltételek: tisztaság, rend, ésszerűség, kényelem, egyszerűség, 

hangulatteremtés, az elsősegélynyújtás feltételeinek biztosítása 

Vendéglátás tárgyi feltételei: a vendégszoba kialakítása, berendezései, higiéniai és 

munkavédelmi követelményei 

 

44.3.3. Vendégfogadási feladatok 30 óra 

Vendég érkezése előtti feladatok, vendégvárás 

Recepciós feladatok ellátásának szabályai 

Vendégek fogadása, a szállás bemutatása 

Speciális igényű vendégek kéréseinek figyelembevétele 

Vendégek kikérdezése az elképzeléseikről, igényeikről 

Tájékoztatás a szolgáltatásokról, a házirendről, programlehetőségekről, 

vagyontárgyak biztonságos elhelyezéséről (gépkocsi, pénz, ékszerek, műszaki cikkek 

stb.), mosási, vasalási lehetőségről  

Egyéb információk átadása (utazások, üzletek stb.) 

Kommunikáció magyarul és idegen nyelven 



 

 

 

44.3.4. Vendéglátási tevékenység 25 óra 

Üzlettípusok jellemzői: vendég-, vásárlói-kör, fogyasztói elvárások-szokások 

Különböző reggelifajták ismerete 

Reggeli, vagy/és vacsora biztosítása 

Távozás körülményeinek biztosítása 

Meghívási lehetőségek: élőszó, telefon, levél, e-mail, hirdetés, üzleti-baráti kapcsolat 

Kapcsolattartás, együttműködés a vendéglátásban 

Nyomtatványok, dokumentációk a vendéglátásban 

 

44.3.5. Programok szervezése 38 óra/ 

Vendégek igénye szerint a programok előkészítési, szervezési feladatai 

Eszközök biztosítása, kölcsönzése 

Utazás előkészítése, lebonyolítása 

 

44.3.6. Kommunikáció 42 óra 

Kommunikáció fogalma, szerepe, csoportosítása, nem nyelvi jelek 

Hagyományos szokások, új divatok, illemszabályok: tegeződés, magázódás, 

megszólítás, bemutatkozás, kézfogás, bemutatás, ismerkedés, megszólítás 

Értelmes beszéd követelményei (vélemény, kérés, kérdés, hozzászólás, felszólalás, 

vita, bemutatás, előadás, alkalmi ünnepi beszéd) 

Egyéb kapcsolatteremtés formák (telefon, fax, e-mail, hirdetés stb.) követelményei 

Szövegszerkesztés: felszólítás, értesítés, bejelentés, kérvény, meghatalmazás, 

meghívó, önéletrajz szerkesztése 

Konfliktus-feldolgozási készség fejlesztésének feladatai, lehetőségei 

Önvizsgálat és önalakítás: bizalom, bizalmatlanság, kishitűség, elfogultság, 

önmegvalósítás 

Csoportos tevékenység hatásai (személyiségváltozás, átalakulás, fejlődés, elfogadás, 

negatív hatások) 

Kritikus helyzetek megoldása, váratlan események kezelése 

Kommunikáció és viselkedés a vendégfogadásnál:  

- köszönés, üdvözlési formák, vendéglátás, információ-átadás, 

elköszönés 

- társalgás kezdeményezése, diszkréció, a protokoll értelmezése, 

alkalmazása 

Szakmai rendezvények, kiállítások, továbbképzések szerepe, jelentősége 

 

44.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

44.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

44.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x x   

2. elbeszélés x x x   

3. megbeszélés x x x   

4. vita x x x   



 

 

5. szemléltetés x x x   

6. projekt x x x   

7. kooperatív tanulás x x x   

8. szimuláció x x x   

9. házi feladat x x x   

 

44.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x   

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x   

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x x   

2.2. Leírás készítése x x x   

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x x x   

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

 

44.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

45. Vendéglátás, idegenforgalom gyakorlat tantárgy    460 óra 

45.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja a szállásadás, vendéglátás, rendezvényszervezés módszereinek 

alkalmazása, gyakorlása. A hazai földrajzi, kulturális lehetőségek bemutatása, a 

vendéglátással kapcsolatos szabadidős tevékenységek szervezése. 

A vendéglátáshoz kapcsolódó tevékenységek alkalmazása. 

 

45.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelv, kommunikáció, higiénia. 

 

45.3. Témakörök 

45.3.1. Vendégfogadási feladatok 120 óra 

Vendég érkezése előtti feladatok, vendégvárás 

Recepciós feladatok 



 

 

Vendégek fogadása, a szállás bemutatása 

Speciális igényű vendégek kezelése 

Vendégek kikérdezése az elképzeléseikről, igényeikről 

Tájékoztatás a szolgáltatásokról, a házirendről, programlehetőségekről, 

vagyontárgyak biztonságos elhelyezéséről (gépkocsi, pénz, ékszerek, műszaki cikkek 

stb.), mosási, vasalási lehetőségről 

Egyéb információk átadása (utazások, üzletek stb.) 

Kommunikáció magyarul és idegen nyelven 

 

45.3.2. Vendéglátási tevékenység 200 óra 

Különböző reggelifajták ismertetése 

Reggeli, vagy/és vacsora biztosítása 

Távozás körülményeinek biztosítása 

Kapcsolattartás, együttműködés a vendéglátásban 

Nyomtatványok, dokumentációk a vendéglátásban 

 

45.3.3. Programok szervezése 60 óra 

Vendégek igénye szerint a programok előkészítési, szervezési feladatai 

Eszközök biztosítása, kölcsönzése 

Utazás előkészítése, lebonyolítása 

 

45.3.4. Kommunikáció 80 óra 

Kommunikációs helyzetgyakorlatok: 

 Hagyományos szokások, új divatok, illemszabályok: tegeződés, magázódás, 

megszólítás, bemutatkozás, kézfogás, bemutatás, ismerkedés, megszólítás 

 Értelmes beszéd követelményei (vélemény, kérés, kérdés, hozzászólás, 

felszólalás, vita, bemutatás, előadás, alkalmi ünnepi beszéd) 

 Egyéb kapcsolatteremtés formák (telefon, fax, e-mail, hirdetés stb.) 

követelményei 

Konfliktus-feldolgozási készség fejlesztésének feladatok 

Kritikus helyzetek megoldása, váratlan események kezelése 

Kommunikáció és viselkedés a vendégfogadásnál:  

- köszönés, üdvözlési formák, vendéglátás, információ-átadás, 

elköszönés 

- társalgás kezdeményezése, diszkréció, a protokoll értelmezése, 

alkalmazása 

 

45.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

45.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

45.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x x   

2. elbeszélés x x x   

3. megbeszélés x x x   

4. vita x x x   

5. szemléltetés x x x   



 

 

6. projekt x x x   

7. kooperatív tanulás x x x   

8. szimuláció x x x   

9. házi feladat x x x   

 

45.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x   

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x   

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x x   

2.2. Leírás készítése x x x   

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x x x   

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

 

45.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
  



 

 

A 11037-12 azonosító számú Falusi vendégfogadás 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 
 

A 11037-12. azonosító számú Falusi vendégfogadás megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
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FELADATOK 

Speciális falusi jellegzetességek figyelembevételével kialakítja a vendégfogadás 

feltételeit 
x x 

Berendezi a vendéglátóhelyet x x 

Üzemelteti a vendéglátóhelyet x x 

Igény szerint biztosítja a vendégek részleges/teljes ellátását x x 

Elkészíti a tájjellegű, hagyományos ételeket x x 

Megszervezi a szabadban történő étkeztetést x x 

Felhasználja a saját gazdaságában, környezetében előállított termékeket x x 

Termésekből, virágokból dekorációt, ajándékot készít x x 

Műveli, bemutatja, tanítja a tájegységhez kötődő népszokásokat, hagyományos népi 

kismesterségeket, használati eszközöket 
x x 

Árulja a helyi hagyományok alapján készített termékeket, tárgyakat x x 

Bemutatja a gazdaságot x x 

Műveli a virágoskertet, a konyhakertet, fűszer- és gyógynövényeket termel x x 

Gondozza az udvart, a pázsitot és a ház körül tartott állatokat x x 

Végzi a haszonállat tartása során rábízott feladatokat x x 

Részt vesz a gazdaságban megtermelt növények betakarításában, feldolgozásában, 

tartósításában, értékesítésében 
x x 

Részt vesz az állati termékek feldolgozásában, értékesítésében x x 

Lehetőség és igény szerint bevonja a vendégeket a gazdaság munkáiba (disznóvágás, 

befőzés, lekvár főzés, szüretelés stb.) 
x x 

Tevékenyen részt vesz a tájegység, település programjaiban (gasztronómia, szabadidő, 

bemutatók, szakmai rendezvények stb.) 
x x 

Megszervezi a tájegységnek megfelelőprogramokat x x 

Megszervezi a speciális gyerekprogramokat x x 

Kiépíti a kapcsolatrendszert a vendégekkel és a környék falusi vendéglátóival x x 

Ismeri a kistermelői élelmiszer előállítás szabályait x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Speciális szakmai alapismeretek x x 

Falusi vendéglátóhely jellegzetességei x x 

Falusi vendéglátóhely berendezései x x 

Vendégfogadás, -elhelyezés x x 

Étlap, étrend összeállítás szabályai x x 

Tájjellegű, hagyományos ételek x x 

Szabadban készíthető ételek és eszközeik x x 

Saját gazdaságban előállítható élelmiszer alapanyagok, termékek x x 

Virágoskert, konyhakert és udvar kialakítás, ápolás, fűnyírás x x 

Alapvető betakarítási, termék-feldolgozási ismeretek x x 

Alapvető állatgondozási ismeretek x x 

Alapvető virágkötészeti ismeretek x x 



 

 

Játszóhelyek kialakítása x x 

Népművészet, népi kismesterségek, népszokások x x 

Speciális, tájegységhez kapcsolódó programok x x 

Kommunikáció magyarul és idegen nyelven x x 

Személyes és környezeti higiénia x x 

Munkavédelem, elsősegélynyújtás x x 

Környezetvédelem x x 

Élelmiszerbiztonsági szabályok x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Elemi szintű számítógép használat x x 

Háziállatok gondozása x x 

Virágkötészeti anyagok, eszközök használata x x 

Népi kismesterségek eszközeinek működtetése x x 

Képes a gyakorlatban is alkalmazni a vendéglátásban előírt higiéniai, 

élelmiszerbiztonsági szabályokat 
x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Kézügyesség x x 

Önállóság x x 

Önfegyelem x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Udvariasság x x 

Segítőkészség x x 

Konfliktusmegoldó készség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Kreativitás, ötletgazdaság x x 

Problémamegoldás, hibaelhárítás x x 

Módszeres munkavégzés x x 

 

46. Falusi vendégfogadás alapjai tantárgy      142 

óra 

46.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a vendégszerető vendéglátó megismerje a lakóhely, a 

település, a kistérség, a vidéki környezet jelentőségét a turizmus folyamatosan növekvő 

ágazatának fejlesztésében, felismerje a meglévő, vagy kialakítható idegenforgalmi 

értékeket, és hozzáértő, lelkiismeretes munkával segítse a lehetőségek kihasználását. 

A környezet gondozása, a higiénia megvalósítása, a munkavédelmi feladatok betartása a 

vendégek jó közérzetének alapjait biztosítják. A falusi vendégfogadás egész rendszere a 

családi közös programok megvalósításának lehetősége mellett, a „vissza a természetbe” 

célkitűzés feltételeit is megteremti, ezért kiemelt feladat a gyermekekkel való foglalkozás, 

az értelmes programszervezés lehetőségeinek megismerése.  

 

46.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Vendéglátás, idegenforgalom, ügyvitel, üzemgazdaság, higiénia, minőségbiztosítás, 

élelmiszeripari technológia. 

 

46.3. Témakörök 

46.3.1. Falusi vendégfogadás általános kérdései 12 óra 

Vidéki turizmus jellemzői, megjelenési formái: falusi turizmus, agroturizmus, 

ökoturizmus, szakmai turizmus stb. 



 

 

Falusi vendégfogadás és a fizetővendéglátás kapcsolata 

Falusi vendégfogadás helyszíne, a település és környezete 

Falusi turizmus kistérségi, tájegységi értékei és azok hasznosítása 

 

46.3.2. Falusi vendégfogadás tárgyi feltételrendszere 26 óra 

Falusi vendégfogadás környezeti feltételeinek felmérése, közlekedési, infrastrukturális 

adottságok, a település rendezettsége, a környezetvédelem helyzete 

Szolgáltatások a szálláshelyen és környékén (üzletek, éttermek, egyéb szolgáltatások, 

szórakozási feltételek megléte, egészségügyi ellátottság)  

Falusi vendégfogadásra alkalmas lakókörnyezet kialakítása 

Vendégfogadásra alkalmas lakóházak, lakások, épületek, helyiségek kijelölése, a lakás 

átalakítása, felújítása 

Vendégszoba berendezése, konyha és étkező, fürdőszoba, mosdó, WC, elhelyezése és 

berendezései  

Közösen használt helyiségek kialakítása, megosztása, berendezésének kiegészítése, 

dekoráció, díszítés 

Tartózkodási helyek a szabadban, a ház körül (a környezeti feltételek felmérése, 

javítása) 

Játszóhelyek kialakításának szabályai 

Gazdasági udvar, az állatok, a konyhakert, a virágoskert kialakításának lehetőségei, 

követelményei 

Saját és helyi termékek felhasználási, értékesítési lehetőségei 

 

46.3.3. Falusi vendégfogadás szabályai 26 óra 

Falusi vendéglátóhely indításának, üzemeltetésének szabályozása, nyilvántartásba 

vétel, osztályba sorolás, minősítési rendszer 

Felkészülés a vendég fogadására: a vendégfogadás követelményeinek megismerése, 

az üzemeltetés új feladatai miatt a családi munkamegosztás megváltoztatása, a 

szokások átalakítása 

Ármegállapítás, árképzés 

Vendégfogadói magatartás, a vendéglátó feladatai a vendég érkezésekor 

Adminisztrációs munkák (számlaadás, vendégnyilvántartás, bejelentés, stb.) 

Vendégek elhelyezése 

Vagyonvédelem fogalma, szabályai, a vendégek és vagyontárgyaik biztonságos 

elhelyezésének lehetőségei 

Vendégek igényeinek felmérése, a tájékoztatás módja 

Étlap, étrend összeállítás speciális szabályai, a vendégek részleges/teljes ellátásának 

feltételrendszere 

Étel- és italfelszolgálás alapjai: idegen étkezési szokások, étkezési idők ismerete, 

kulturált megjelenés követelményei, személyi és környezeti higiénia  

Marketing sajátosságok a falusi turizmusban (meghívás, kapcsolattartás, visszajelzés 

kérése, reklámtevékenység, programok ajánlása) 

 

46.3.4. Programszervezés 35 óra 

Helyi program lehetőségek felmérése: természeti-kulturális adottságok, 

kirándulóhelyek, történelmi nevezetességek, növény és állatvilág jellegzetességei 

Saját gazdaságban, saját területen megvalósítható programok 

Tájjellegű ételek készítésének ismerete, a szabadban történő étkezés előkészítésének 

feladatai, közös sütés-főzés, kerti étkezés feltételei 



 

 

Szabadidős tevékenységek, a kikapcsolódás lehetőségei (kirándulás, úszás, lovaglás, 

horgászat, pincelátogatás, disznóvágás, vadászat, mezőgazdasági munkák/szüret, 

gasztronómiai bemutató, népművészet, kulturális programok, gyógyüdülés, 

termálvizek, gyógynövények ismerete, nemzeti parkok stb.) 

Együttműködési módok az érintett szervezetekkel (szövetség, egyesületek, 

önkormányzatok, utazási irodák stb.) a programok szervezésében 

Programok a vendéglátó területén kívül: falunap, kiállítás, fesztivál, búcsú, 

népművészeti vásár, szüret, termelési bemutató, főzőverseny, lovas programok, 

versenyek, bemutatók, lovaglási lehetőség 

Programok a lakóhelyen kívül: kirándulás, kerékpár, vizi sportok, egyéb versenyek 

 

46.3.5. Hagyományőrzés 35 óra 

Hagyományok és csoportosításuk 

Tágabb és szűkebb környezet hagyományai, a hagyományőrzés lehetőségei 

Néptánc, népi játék, mondóka, népzene, népdal ismeret 

Népi kismesterségek, népviselet, népszokások 

Egyházi ünnepek, a helyi vallások ismerete 

Hagyományőrző és hagyományteremtő rendezvények, ünnepek  

Helyi hagyományos eszközök, tárgyak 

 

46.3.6. Gyermekprogramok szervezése 8 óra 

Vendégek tájékoztatása a lehetőségekről 

Gyermekmegőrzés (felelősség, feladatok, szervezés) 

Játéklehetőségek, sport, társasjáték, versenyek 

Növénygyűjtési ismeretek, állatsimogatási szabályok 

Magyar és más népek hagyományos népmeséinek ismerete 

Helyi hagyományos gyermekfoglalkoztatások, játékok ismerete 

 

46.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

46.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

46.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x x   

2. elbeszélés x x x   

3. megbeszélés x x x   

4. vita x x x   

5. szemléltetés x x x   

6. projekt x x x   

7. kooperatív tanulás x x x   

8. szimuláció x x x   

9. házi feladat x x x   

 

46.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 



 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x   

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x   

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x x   

2.2. Leírás készítése x x x   

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x x x   

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

 

46.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

47. Falusi vendégfogadás gyakorlat tantárgy     442,5 óra 

47.1. A tantárgy tanításának célja 

A Vendéglátás, vendégfogadás gyakorlati tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a 

vidéki környezetben, változó körülmények között, a hazai és külföldi vendégek fogadására, 

ellátására. Mindez az elméletben megtanult, illetve a korábbi gyakorlatok során elsajátított 

tevékenységek komplex alkalmazását feltételezi. A gyakorlatok során különös figyelmet 

kell fordítani a higiénia biztosítására, a környezet kulturált alakítására, a programok 

szervezésének, a jó példák átvételének elsajátítására, és a falusi turizmussal foglalkozók 

közötti együttműködés fejlesztési lehetőségeinek megismerésére. 

 

47.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Vendéglátás, idegenforgalom, ügyvitel, üzemgazdaság, higiénia, minőségbiztosítás, 

élelmiszeripari technológia. 

 

47.3. Témakörök 

47.3.1. Vendéglátás általános gyakorlata 100 óra 

Vendégvárás előkészítése: a vendéglátóhely és környékének rendbetétele, a szobák, 

fürdőszobák felszerelésének, tisztaságának ellenőrzése, a hiányosságok pótlása 

Szálláshely és egyéb szolgáltatások árának képzése  

Recepciós feladatok végzése:  

- vendégek fogadása, a szállás bemutatása, szükség esetén választási 

lehetőségek biztosítása 

- vendégek kikérdezése az elképzeléseikről, igényeikről 

- speciális igényű vendégek kéréseinek figyelembevétele, kielégítése 

(mosási, vasalási lehetőség, gyermekmegőrzés biztosítása stb.) 



 

 

- vendégek tájékoztatása a szolgáltatásokról, a helyi lehetőségekről, a 

házirendről, egyéb információk átadása (programok, utazások, üzletek 

stb.) 

- vagyontárgyak biztonságos elhelyezésének ismertetése (gépkocsi, 

pénz, ékszerek, műszaki cikkek stb.) 

- számítógép használat a vendégek fogadásánál, nyilvántartásánál/ 

vendégkönyvvezetésnél, a számla szabályos készítésénél 

Telefon, fax, számítógép, internet, pénztárgép, kártyaleolvasó kezelése 

Levelezés (szakhatóságokkal, beszállítókkal, vendégekkel stb.) postai úton és e-mailen 

Kommunikáció magyarul és idegen nyelven (köszönés, ismerkedés, fogadás, 

elhelyezés) 

Közreműködés a vendégek étkeztetésében (reggelihez, vacsorához terítés, 

felszolgálás) 

Kapcsolattartás a vendéggel, elégedettség mérése, kapcsolatépítés a kulturált 

viselkedés és vendégfogadás szabályainak betartásával 

Beszerzésekkel, értékesítésekkel, vendégforgalommal kapcsolatos pénzügyi-, 

számviteli műveletek, jelentések, bevallások szabályos készítése nyomtatványon vagy 

számítógépes programon 

Baleset esetén elsősegélynyújtás, a szükséges intézkedések megtétele 

Feladatok ellátása a személyi és környezeti higiénia, valamint a munkavédelmi 

szabályok betartásával 

 

47.3.2. Falusi vendégfogadás sajátosságai 180 óra 

Tervkészítés a vendéglátásra alkalmas lakás kialakítására, átalakítására, 

korszerűsítésére, berendezésének kiegészítésére 

Piackutatás végzése, a helyi igények, lehetőségek, környezeti feltételek, tágabb és 

szűkebb környezet hagyományainak, a hagyományőrzés lehetőségeinek feltárása  

Arculattervezés (logo, névjegykártya, levélpapír, szórólap) 

On-line marketing, honlap használat 

Részvétel kiállításokon, kapcsolatkeresés a vendéggel 

Vendéglátóhely indításának feltételei, a falusi vendégfogadás sajátosságai, 

követelményei 

Vendéglátóhely berendezése, helyi hagyományos eszközök, tárgyak beszerzése, 

felhasználása a lakás, a vendégszoba, környezet díszítésében 

Tisztálkodási feltételek tisztaság, rend, higiéniás előírások biztosítása 

Virágoskert, veteményes, fűszer- és gyógynövény ágyások, pázsit, pihenőkert, udvar, 

a ház körüli állatok (haszon- és hobbiállatok) gondozása, időszerű gazdasági munkák 

végzése 

Saját termelésű termékeket felhasználva igény szerinti részleges vagy teljes ellátás 

biztosítása (az étlap, étrend ennek megfelelő összeállítása, az ételeket elkészítése, 

terítés, felszolgálás) 

Tájjellegű ételek készítése (a vendég igénye szerint bemutatás, vagy a vendéggel közös 

főzés)  

Szabadban történő sütés-főzés, étkezés (tájjellegű ételkészítés, hús-, kolbász-, 

szalonnasütés, bográcsozás) szervezése, előkészítése, bemutatása a vendégeknek 

Ünnepi előkészületek, ünnepi menük készítése a hagyományos, helyi étkezési 

szokásoknak megfelelően 

Helyi hagyományokon alapuló tárgyak értékesítése 

Népi kismesterségek bemutatása 

Alapvető virágkötészeti munkák végzése 



 

 

Termésekből, virágokból dekoráció, ajándék készítése 

 

47.3.3. Programok, gyermekprogramok szervezése 80 óra 

Szabadidős tevékenységek tervezése, javaslatok a kikapcsolódásra 

Vendégek igénye szerinti programok előkészítése, megszervezése, a szükséges 

eszközök biztosítása, kölcsönzése 

Utazás előkészítése, lebonyolítása 

Saját gazdaságban, megvalósítható programok, helyi program lehetőségek, 

szolgáltatások felmérése 

Saját gazdaságban a virágoskert, a konyhakert növényeinek, fűszer- és 

gyógynövényeknek a megismertetése, haszon- és hobbiállatok bemutatása a 

vendégeknek 

Egyházi, családi ünnepek (eljegyzés, esküvő stb.) beépítése a programokba 

Népi játékok, mondókák, népzene, népdalok ismeretében közös programok szervezése 

a vendéggel 

Népviselet, népszokások bemutatása 

Néptánc bemutatók, alaplépések ismertetése, táncház szervezése 

Programok a vendéglátó területén kívül: falunap, kiállítás, fesztivál, búcsú, 

népművészeti vásár, szüret, termelési bemutató, főzőverseny, a település, tájegység 

hagyományőrző és hagyományteremtő rendezvényein történő részvétel 

Programok a lakóhelyen kívül: kirándulás, kerékpár, vízi sportok, egyéb versenyek 

Gyermekprogramok szervezése 

 

47.3.4. Családi gazdaság, vendégfogadás, falusi turizmus tanulmányozása 82,5 

óra 

Az intézmény, a hallgatók lakóhelye környékén működő családi, mezőgazdasági 

vállalkozások megtekintése, ahol egyértelműen, példaszerűen működik a falusi 

vendéglátási tevékenység. Célszerű több területen látogatást tenni, és konkrét 

tapasztalatokat szerezve kapcsolatépítést kezdeményezni. 

 

47.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

47.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

47.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x x   

2. elbeszélés x x x   

3. megbeszélés x x x   

4. vita x x x   

5. szemléltetés x x x   

6. projekt x x x   

7. kooperatív tanulás x x x   

8. szimuláció x x x   

9. házi feladat x x x   

 

47.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 



 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x x x   

1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.3. Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x x   

1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása x x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x x x   

1.7. Információk feladattal vezetett rendszerezése x x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x x   

2.2. Leírás készítése x x x   

2.3. Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre x x x   

2.4. Tesztfeladat megoldása x x x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x       

2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban x       

47.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

SZH/1 évfolyamot követően 105 óra 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

A SZH/1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

A szakmai tartalom részletes kifejtése 

Vendéglátás, idegenforgalom gyakorlat: 

Vendég érkezése előtti feladatok, vendégvárás 

Recepciós feladatok 

Vendégek fogadása, a szállás bemutatása 

Tájékoztatás a szolgáltatásokról 

Kommunikáció magyarul és idegen nyelven 

Reggeli, vagy/és vacsora biztosítása 

Nyomtatványok, dokumentációk a vendéglátásban 

Vendégek igénye szerint a programok előkészítési, szervezési feladatai 

 

Falusi vendégfogadás gyakorlat 

Vendégvárás előkészítése 

Recepciós feladatok végzése 

Közreműködés a vendégek étkeztetésében 

Kapcsolattartás a vendéggel 

Gazdasági munkák végzése 

Tájjellegű ételek készítése 

Hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó szokások ápolása, ételek készítése, 

tárgyak készítése 

Programok, gyermekprogramok szervezése  


