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„Az idő titokban repül el és mindenkit becsap.  
Semmi sem múlik gyorsabban, mint az évek,  

ám aki erényt vet, az hírnevet arat.” 
Leonardo da Vinci 

 

 

I. AZ ISKOLA ALAPDOKUMENTUMA 
 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44-48.§-a előírta az iskolák számára pedagó-

giai program készítését, elfogadását és nyilvánosságra hozatalát. A jelenleg érvényben levő, 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 26. §-a az előzőhöz hasonlóan írja elő 

ezt. A pedagógiai program az iskolai oktató-nevelő munka alapdokumentuma, s egyben az 

adott közoktatási intézmény referenciadokumentuma is: 

 

 A pedagógiai programban rögzítettek ismeretében jut az oktatási intézmény fejlesz-

tési támogatáshoz; 

 A pedagógiai programban rögzített teljesítménykövetelményeknek való megfelelés 

szempontjából értékeli, minősíti (értékelteti, minősítteti) az iskola önmagát; 

 A pedagógiai programból tájékozódhat az iskolai szolgáltatást igénybe vevő arról, 

hogy milyen pedagógiai alternatíva szerinti és milyen eredményű iskolázást remél-

het, milyen speciális szolgáltatást vehet igénybe; 

 Egyértelmű tájékoztatást nyújt a pedagógus számára, hogy az adott iskola milyen ér-

tékek és pedagógiai paradigma jegyében működik. 
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II. PREAMBULUM 
 

 

1. Az iskola hivatalos elne-

vezése: 

 LEONARDO MÉDIA AKADÉMIA SZAKGIMNÁZIUM, 

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

   

2. Az iskola emblémája:  

 
   

3. Az iskola alapító okiratá-

nak, nyilvántartásba vétel 

száma, kelte, az engedély 

kiállítója: 

 Alapító okirat kelte: 2015. 05. 19. 

Nyilvántartásba vétel száma: 4/2006 

Kelte: 2006. 08. 11. 

Kiállító: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Fő-

jegyzője 

   

4. Az iskola székhelye:  4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. V. em. 

5. Az iskola telephelyei:  4468 Balsa, Szabolcsvezér u. 31-1. 

4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 2. (gyakorlati képző hely) 

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 11. (gyakorlati képző 

hely) 

   

5. Az iskola jogállása:  önálló jogi személy 

   

6. Az iskola telefonszáma: 

(fax-száma, e-mail  

címe) 

 42/788-430 

leonardo@mediaakademia.hu  

   

 

http://www.lma.hu/
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III. HELYZETELEMZÉS 
 

III. 1. Az iskola jelenlegi helyzete 

Iskolánkat a nevelésnek, az oktatásnak a legmegfelelőbb pedagógiai célokkal hoztuk létre 

2006 júniusában. Arra törekszünk, hogy az iskolánkban megszerzett tudás biztos alapja le-

hessen bármilyen irányú további tudományos vagy szakmai képzésnek. Az egyes tantárgyak 

tanításával olyan sokoldalú, kreatív, produktív gondolkodásmód kialakítására alapozunk, 

amely képessé teszi diákjainkat a későbbiekben elsajátított szakmai ismeretekkel együtt 

bármilyen probléma megoldására mind szakmai, mind magánéleti területen. Pedagógiai 

munkánk alapja, hogy jó értelemben vett becsvágyó embereket neveljünk, akik - az európai 

polgári értékeket befogadva - céljaikat összhangba tudják hozni képességükkel, valamint a 

demokratikus társadalom érdekeivel. 

 

Az európai minőség jövőképében a képzési kínálat sokfélesége alapvető szerepet játszik. Ok-

tatási csomagunk a munka világának igényei szerint bővül, változik. 

 

 

III. 2. Alaptevékenységek 

A közoktatási intézményeket a társadalom hozta létre azzal a feladattal, hogy szakszerűen, 

hivatásszerűen ellássa az ifjúság nevelését, oktatását. A család az iskolára bízza gyermekét, 

hogy ott megkapja mindazt, amit ő már felkészültség hiányában nem tud megadni számára. 

Az iskola feladata tehát, hogy kiszolgálja mikro- és makrokörnyezete nevelési-oktatási igé-

nyeit: a személyiség formálását, a társadalmi munkamegosztásra való felkészítést stb. Az 

iskola a két hagyományos funkciója az adott kor műveltségi anyagát átszármaztatni a felnö-

vekvő nemzedéknek, ami nem csak az ismeretanyag átadását jelenti, hanem az önképzésre, 

befogadásra való felkészítést is (szűkebb értelemben vett oktatás), illetve az erkölcs átszár-

maztatása, azaz a társadalom által preferált értékek megismertetése, az ifjúság felkészítése 

arra, hogy a társadalmi értékeket megismerve képes legyen új értékek létrehozására (szű-

kebb értelemben vett nevelés). 

 

Szakközépiskolánkban és a Gimnáziumunkban az iskolai alapfunkciók közül a leghangsúlyo-

sabban az ismeretközlő, képző és ehhez kapcsolódóan a személyiség- és képességfejlesztő 

funkciók érvényesülnek a legközvetlenebb módon. Az értékközvetítő és szocializációs fela-

datok néhány direkt erre irányuló tanórán kívül elsősorban közvetetten, a tananyagokban 

rejtve és a pedagógus személyén, egyéniségén keresztül jelennek meg, valamint erőteljes 

módon a tanórán kívüli foglalkozásokon. 

 

A legfontosabb alapelvek közé tartozik, hogy mindig azt és annyit tanítsunk meg a tanulók-

kal, ami és amennyi az adott korosztály érdeklődési körének, befogadókészségének, szemé-

lyiség-fejlődésének megfelel, amivel a szakmájának megfelelő feladatait el tudja látni. A tan-

terveinkben törekszünk a linearitásra, az egyes tantárgyak közötti átfedések kihasználására, 
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a rokon tárgyak tananyagának összehangolására. A voluntarizmus elkerülése érdekében a 

társadalmi célok, a taníthatóság és a partnerek érdekeinek egyensúlyára törekszünk. A köve-

telményrendszer kialakításánál célunk az erőteljes kognitív követelmények mellett, az affek-

tív és a pszichomotoros követelmények megjelenítése, összhangjának elérése. 

 

A tudományos és technikai változások, valamint a gazdasági és termelési szerkezet gyors 

átalakulása a korábbinál műveltebb és szélesebb szakmai ismeretekkel rendelkező munka-

erőt igényel.  

Számíthatunk iskolánkban tanulóink azon igényére, hogy felsőfokon szeretnének továbbta-

nulni, másrészt szélesebb profilú szakképzésben szeretnének részt venni.  Ezen igényt  a két-

szintű érettségi vizsga, a gondosan választott szakmai alapozó és a magas színvonalú felnőtt 

szakképzés kínálatával kívánjuk kielégíteni.  

 

Az iskola alaptevékenységeit az alapító okirat határozza meg. 

 

Az érvényes jogszabályoknak és az alapító okiratnak megfelelően intézményünk tevékeny-
ségi körei közül kiemelt fontosságú a sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) és a beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel kűzdő (továbbiakban BTMN) tanulók megfele-
lő szinvonalú fejlesztése. 
 

A vezetőség a tantestülettel együtt közösen tervezi meg a kiemelten fontos éves területe-

ket, dönti el, mely elméleti területtel foglalkozik egy adott időszakban. Összeállítja a temati-

kus mérőanyagokat, értékeli az általuk kapott eredményeket, s meghatározza a tennivaló-

kat. Igényfelmérés alapján ellenőrzi, és a fenntartó lehetőségeinek megfelelően fejleszti az 

eredményes oktatáshoz szükséges anyagok, taneszközök listáját. 

Igyekszünk részt venni minél több pedagógiai-szakmai továbbképzésen. Az iskolai koncepció 

változása, az új jogszabályi háttér egy új szervezeti rendszer kidolgozását követeli meg. 

 

III. 3. Az iskola szervezete 

A munkahely szervezeti felépítése, az intézmény irányítási rendszere. Az iskola külső 

kapcsolatrendszere, a tanulói szervezet felépülése. Diákönkormányzat, tevékenységek. 

Iskolaműkődés rendje, a mindennapi élet, hagyományok: 

 

Ezen témák az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kerültek részletes szabá-

lyozásra, ismertetésre. 

 

A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

 4468 Balsa, Szabolcsvezér u. 31-1. Hrsz: 556 (Az épület használata bérleti szerződés 

alapján.) 

 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. V. emelet Hrsz: 223/A/5. (Az oktatási egység 

használata bérleti szerződés alapján.) 
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 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 16. (Tornaterem használata bérleti szerződés alap-

ján.) 

Az oktatási feltételeket biztosító Eszköz és felszerelésjegyzék a Pedagógiai Program I.sz. mel-

léklete. 

A fenntartó a bérleményeket, valamint az iskola működését biztosító felszerelési tárgyak 

használati jogát bocsátja az iskola rendelkezésére. 

Az Eszköz és felszerelésjegyzékben feltüntetett vagyon feletti rendelkezési jogát a 

LEONARDO EDUCATION Oktató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gya-

korolja. 

 

Az épületek állaga: 

Az iskola fenntartója gondoskodik azon létesítmények tökéletes karbantartásáról, melyeket 

kizárólag az iskola használ. Ezekben a nem mai építésű épületekben a szaktantermek és az 

osztálytermek az oktatási programok kívánalmai szerint felszereltek. A rendszeres takarítás 

és a napi karbantartás eredményeképpen az épületek rendezettek, tiszták, a mellékhelyisé-

gek kulturáltak. 

 

III. 4. Az oktatási folyamatban résztvevők: 

 

Az iskola vezetősége: 

 az intézményvezető (igazgató), 

 a fenntartó képviselője, 

 igazgató-helyettes(ek), tagintézmény vezető(k), tagozatvezető(k) (az aktuális év, ak-

tuális képzési struktúrájának megfelelően), 

 a kibővített vezetőséghez tartoznak még a munkaközösség vezetők, osztályfőnökök. 

 

A tantestület 

A tantestület szakmai-pedagógiai felkészültsége, végzettsége jól megfelel a pedagógiai prog-

ramban megfogalmazott tartalmi követelmények teljesítésének. 

A tantestület tagjai már évek óta folyamatosan képzik magukat, különféle tanfolyamokon, 

ill. posztgraduális képzésben vesznek részt. A következő években a képesítés, ill. a szakok 

bővítését a céljaink között szereplő képzés-bővítés, a személyiségfejlesztés fogja meghatá-

rozni. 

 

 

Szülők 

Az Intézmény a tanköteles korú tanulók felvétele után akkor működik eredményesen, ha a 
tanulók érdeklődésére épít és figyelembe veszi a szülői érdekeket is. A gyermeki személyiség 
harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és pedagógus közösségünk 
koordinált, aktív együttműködése. 
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A szülői közösség dönt:  

 működése rendjéről, munkatervének elfogadásáról és tisztségviselőinek megválasz-
tásáról, 

 képviseletükben eljáró személyek megválasztásáról. 
Véleményezési és javaslattételi joga van:  

 az iskola és család kapcsolati rendszerének kialakításában, 

 a szülők tájékoztatási formáinak meghatározásában, 

 a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában. 
Egyetértési joga van:  

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben. 
 
Ezen együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség. Megvalósulási 
formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység. 
 
A szülők részéről az alábbi közreműködési formákat várjuk el: 

 együttműködő magatartás, a problémák nyílt jelzése, megbeszélése, 

 a gyermekek tanulmányi munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, 

 a gyermekek tanulmányi munkájához szükséges felszerelések biztosítása, 

 aktív részvételt az iskolai szülői értekezleteken és rendezvényeken, 

 nevelési problémák, családi nehézségek őszinte jelzése, közös megoldás keresése, 

 véleménynyilvánítás, visszajelzés az iskola működésével kapcsolatosan 

 szponzori, szervező segítségnyújtás. 
 
A szülőkkel való kapcsolattartáshoz az alábbiakkal járulunk hozzá: 

 nyílt napok, nyílt órák szervezése, 

 rendszeres tájékoztatás tanulóink előmeneteléről, magatartásáról, 

 előre tervezett szülői értekezletek (évente 2 alkalommal), 

 fogadóórák (évente 4 alkalommal), egyéni fogadóórák egyeztetett időpontban, 

 előadások szervezése igényelt téma szerint, 

 pályaválasztási tanácsadás, 

 családlátogatás, 

 gyermekvédelmi felelősök szociális és nevelési problémákban nyújtott támogatása, 

 Szülői Szervezeti megbeszélések (évente legalább 1 alkalommal). 
 
 

Az intézménnyel jogviszonyban álló felnőttkorú tanulók szülei részére tájékoztatást az in-

tézmény igény szerint ad. 

 

 

 

Tanulók 

Szakközépiskolába azokat a 8. osztályt befejezett fiatalokat várjuk, akik általános és szakmai 
műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő nevelő-oktatótevékenység során olyan felnőttekké 
válnak, akik a humánus egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit elsajátították, testileg, 
lelkileg egészséges, demokratikus alapelveket követő személyiségek.  
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Alkalmasak a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére, az önálló felelős dön-
tésekre, a megújuló alkotómunkára.  
A képességek folyamatos fejlesztése, a közismereti és szakmai képzés színes egysége, hozzá-
járul ahhoz, hogy diákjaink a munkaerő-piaci viszonyokhoz rugalmasan igazodó, az informa-
tikában, számítástechnikában jártas, idegen nyelven kommunikáló emberekké váljanak. 
Előkészíteni és meglapozni szeretnénk az élethosszig tartó tanulást, segíteni a munkába ál-
lást, a szakmaváltást, a továbbtanulást. 
 
Szakiskolai képzésre az általános műveltséget megalapozó oktatás-nevelés mellett a pálya-
orientáció és a szakmai előkészítő ismereteket elsajátítani akaró fiatalok jelentkezését vár-
juk. A szakmai alapozó oktatás folyamatában fejleszteni kívánjuk a tanulókban saját egés-
zségük, az emberi környezet és természet megóvására irányuló felelősségérzetet a válasz-
tott szakmájuk iránti elkötelezettséget, az igényt a munkatársakkal együttműködő, egyen-
rangú szolidáris viszony kialakítására. A tanulóinkat az új ismeretek tanulása, az általános 
iskolai ismereteik rendszeresezése és pótlása mellett felkészítjük arra, hogy a szakiskola el-
végzése után érettségit adó képzésen folytassák tanulmányaikat. Ebben az oktató-nevelő 
folyamatban az önértékelés-személyiségfejlesztés fokozott szerephez jut. 
 
Tanulók a szakképzésben 

 Tanulók összetétele 

Tanulóink szándékuk szerint két nagy csoportra oszthatók. 

Az egyik csoport oktatási programunkat felhasználva a továbbtanulást tűzi ki elsődleges cél-

jául és elsősorban a főiskolákon, egyetemeken szándékozik továbbtanulni. 

A másik csoport többnyire anyagi helyzete miatt, az iskola elvégzése után, a munkaerőpia-

con igyekszik elhelyezkedni. Tagjai közül is sokan csak átmeneti megoldásnak tekintik a gya-

korlati életben történő munkavégzést és a továbbtanuláshoz szükséges anyagi feltételek 

megteremtését. 

 Az iskolaválasztásuk motivációja: 

 A képzési idő tanévei alatt a választott képzésnek megfelelő képesítést kaphat, 

amivel továbbtanulhat, vagy elhelyezkedhet. 

 Iskolánk versenyképes, a piaci igényekhez alkalmazkodó képzéseket kínál. 

 Iskolánkat az informatika csúcstechnológiájával szereltük fel. 

 Délutánonként tanulóink részére fakultációkat, modulképzéseket tartunk. 

 Órarendbe beépített angol nyelvoktatás és nyelvvizsgára felkészítés folyik. 

 Órarendbe beépített testnevelés órák 

 

 Nappali munkarendű felnőttek gimnáziumában tanulók azok, akik a szakképesítés 

mellett egy-egy állás betöltéséhez szükségesnek látják az érettségi bizonyítvány 

megszerzését is. Esetleg újabb munkaterületek alakultak ki, amelyekhez csak az 

érettségi végzettségen keresztül vezet az út. Egyre több a fiatal hallgató, akik tudják 

a nappali munkarendet vállalni. Ezért az oktató munka mellett nevelői feladatokat is 

meg kellett oldjon a tantestület. A napjainkban folyó felnőttoktatásban új cé-

lkitűzéseket, feladatokat kell megvalósítani. 
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Esti gimnáziumunkba a diákjaink elsősorban olyan nem tanköteles korú felnőttek és fiatal 
felnőttek közül kerülnek ki, akiknek személyes körülményeik vagy szociális helyzetük miatt 
tanköteles korukban nem sikerült érettségi bizonyítványt szerezniük. 
Az esélyegyenlőség biztosítása iskolánk alapeszméje, amely tanterveinken át alkalmazott 
módszereinkig terjed. Az esélyegyenlőség biztosítása jelenthet csak kellő alapot ahhoz, hogy 
oktatásunk eredményes legyen.  
 

A felzárkóztató oktatásban az a  cél, hogy fokozatosan, apró lépésekben, módszertani-
lag átgondoltan a tanulással, értékekkel, kötelességgel szembeszegülő, társadalmi értéke-
ket tagadó magatartású fiatalok formálása. Viszonylag jól beilleszkedő, a tanulást, munkát 
értéknek tekintő, megfelelően kommunikáló, tudásszerzésre nyitott személyiségekké válás 
segítése. Nagyon fontos feladat érzelmi kultúrájuk gazdagítása, erkölcsi tudatosságuk erősí-
tése, az értékek egyensúlyának megteremtése, továbbá annak elérése, hogy a fiatalok ké-
pesek legyenek problémáik megfogalmazására, a problémák kezeléséhez segítségkérésre, 
majd azok megoldására. 
A gyenge teljesítményű, leszakadó, marginalizálódó fiataloknak nincs más életesélyük, csak 
a szabálykövető magatartás, az alkalmazkodás, a szakmatanulás feltételeinek elfogadása. 
A nappali iskolákból lemaradók gyakran nem képesek iskolai és társadalmi normákhoz al-
kalmazkodni, mert önmagukat e normákon kívül fogalmazzák meg. Ez többnyire azért kö-
vetkezik be, mert sem a társadalom, sem az iskola nem kínál olyan karrierlehetőségeket, 
amelyek a deviáns magatartás ellenében tényleges esélyt jelenthet. Ezért szükséges a tanu-
ló elé olyan modelleket állítani, amelyek e devianciatörekvéseket pozitív formában képesek 
társadalmilag hasznossá tenni, illetve a tanulók számára felmutatni azt, hogy az egyéniség 
eredeti vonásai a társadalmi kötelékeken belül is fenntarthatók.  
A fentiek alapján a képzés befejezésével megjelenő személyiségmodellt, kulturális arcula-
tát nem lehet pusztán a társadalmi elvárás oldaláról meghatározni, hanem önmaga szemé-
lyiségstruktúrájának apró, de hosszan tartó módosulását célszerű definiálni, gyakran oly 
módon is, hogy saját vonatkozási csoportjain belül kell megmutatni e követhető modelle-
ket. Az oktató-nevelő munkát végzőknek tehát vitaképesnek kell lenniük a fölzárkóztató 
képzés célját illetően is: a tanulás, a normakövető magatartás az alacsony karrierlehetősé-
gű helyzetekben sikerek teremtésére lehet képes, amelyek a társadalom és az egyén szá-
mára hasznosulnak. 
Ebben a tanulói körben végzett pedagógiai munkának nélkülözhetetlen alapfeltétele, hogy 
a tanuló elfogadja a pedagógus szerepét, hajlandó legyen együttműködni vele. Ezért az 
együttműködésért a pedagógusnak meg kell dolgoznia és esetenként ennek érdekében 
kompromisszumokat is kell kötnie. 
 

III. 5. Az oktatás szervezeti rendszere 
 

Szakközépiskolai, szakiskolai képzés  
Az általános iskolás tanulóknak a középfokú intézményekbe történő felvételi eljárásokkal 
kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente, a tanév rendjéről szóló mi-
niszteri rendeletben határozza meg. 
A középfokú iskolai felvételi kérelmet az iskola által kiadott jelentkezési lap és tanulói adat-
lap felhasználásával kell benyújtani az iskolába.  
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Az iskolánk a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények és szóbeli el-
beszélgetés alapján és dönt. Azonos tanulmányi eredmény elérése esetén az intézményün-
ket első helyen megjelölő tanulót előnyben részesítjük. 
Tanulmányi eredmények alatt a tanulók általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítvá-
nyában, félévi értesítőjében (ellenőrzőjében) szereplő osztályzatok, minősítések értendőek. 
A tanulmányi eredményekbe a magatartás és szorgalom értékelése, minősítése nem számít 
be! 

 
A szakképzés  

 Iskolánkban a képzési idő: 

Intézményünkben kettő, illetve három tanévig tartó képzések szerepelnek a kínálati 

palettán. 

 A felvétel követelményei: 

Az intézmény által kínált képzéseket meghatározó jogszabályokban, valamint jelen 

Pedagógiai Progtramban meghatározott feltételek szerint nyerhetnek felvételt tanu-

lók az iskolába. 

 Külföldi állampolgárok 

Külföldi állampolgárok a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 92. § alapján vehetnek 

részt a magyar állampolgárokra vonatkozó feltételekkel a képzésekben. 

 

Nappali tagozatos felnőttek gimnáziumába olyan nem tanköteles korú fiatal felnőttek je-

lentkeznek, akik valahol már teljesítették a 9-10 évfolyam követelményeit, vagy szakiskolai 

bizonyítvánnyal rendelkeznek. Így a felnőttképzés nappali munkarendű gimnáziumi oktatása 

keretében 2 tanév alatt juthatnak el odáig, hogy érettségi vizsgára felkészüljenek és je-

lentkezzenek. 

 

Esti gimnázium 
Általánosan követendő felvételi szabályként a következők fogalmazhatók meg: 

 4 évfolyamos gimnáziumba vesszük fel, a nyolc általános iskolai végzettséggel ren-
delkezőket. 

 2 évfolyamos gimnáziumba való beiratkozást javasoljuk azoknak, akik feszítettebb 
munkatempóval tudnak haladni, mivel a két év alatt a 9.- 10. és 11.-12. évfolyam esti 
rendszerű kötelező követelményben foglaltakat oktatjuk. Aki a hagyományos 3 éves 
szakmunkásképző vagy a 2 éves szakiskolai tanulmánnyal rendelkezik, illetve 
gimnáziumban a 9. évfolyamot elkezdte vagy elvégezte, a 10. évfolyamot elkezdte 
vagy elvégezte és választhatja ezt a képzési formát, ez intézményünkben nem számít 
évfolyamismétlésnek, de előtanulmányait beszámítani sem tudjuk. 

 
Felzárkóztató képzés 
A felzárkóztató programra jelentkezők különböző hiányokkal érkeznek az iskolába. A har-
monikus egység megteremtése érdekében az egyes területeket minden tanulónál az egyéni 
szükségletnek megfelelően kell fejleszteni. Fontos, hogy az életpálya a képességekkel össz-
hangban álljon. 
A fiataloknak nemcsak a pályaválasztásukat kell segíteni, hanem azt is irányítani kell, ho-
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gyan viselkedjenek, cselekedjenek, éljenek és ítéljenek. A velük született adottságokat, 
motívumokat, hajlamokat, a környezet kultúrája, szokásai, normái, a velük szemben tá-
masztott elvárások befolyásolják, ezektől a körülményektől és hatásoktól függ,. hogy a fia-
talok személyisége milyenné formálódik. 
Azok a tanulók, akik nem végezték el az általános iskola ötödik osztályát, általában olyan 
mértékben maradnak el, hogy számukra indokolt kétéves fölzárkóztató program szervezé-
se. 
A kétéves program nem az egyéves program megnyújtása. Ezt egyértelműen indokolja az a 
tény, hogy a kétéves programba belépő tanuló készségei, ismeretei nem azonosak az ötö-
dik osztályig eljutott tanulók belépő szintjével. Esetükben feltételezhetően halmozód-
nak a hátrányt előidéző tényezők (szegénység, állami gondozás, drogok, nem megfelelő 
lakáskörülmények, magatartászavarok, stb.) A kétéves programban tehát különösen össze-
tett nevelési, motivációs, rehabilitációs feladatok jelentkeznek, amelyek a hagyományos 
iskolai munkaformákkal nem oldhatók meg. 
  

 

III. 6. Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer 

Az iskolánkban folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban 

(elsősorban a pedagógiai programban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a házi-

rendben) meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja. 

Az iskolai belső ellenőrzés rendjét a pedagógiai programban foglaltakon túl a Szervezeti és 

Működési Szabályzat, illetve az évente - az iskolai munkaterv részeként - összeállított belső 

ellenőrzési terv határozza meg. 

A nevelő-oktató munka ellenőrzését az SZMSZ szabályozza. 

 

Önértékelés 

Alapelvek, értékek: 

A nevelési-oktatási alapelvek olyan általános, lényeges, normatív jellegű irányelvek, amelyek 

a nevelés-oktatás minden területére és formájára érvényes törvényszerűségekre és a neve-

lési-oktatási tapasztalatokra alapozódva biztosítják a nevelés eredményességét. Iránymuta-

tónak szolgálnak pedagógusnak és iskolának a nevelés-oktatás komplex folyamatában. 

 

Az alapelvek általában tartós, hosszabb időszakra szóló értékkifejezései az iskolának. Ettől 

függetlenül bármilyen felmerülő működési vagy tanulmányi probléma, vagy jogszabályi vál-

tozások esetén lehetőség van arra, hogy felülvizsgáljuk, újrafogalmazzuk az alapelveket. 

 

A nevelőtestület által elfogadott értékek és normák,közül a legfontosabbak: 

 A képzések és munkaerő-piaci igények összehangolása 

 Szakképzés hatékonyságának növelése 

 Hosszú távon költségcsökkentés 

 Lemorzsolódás csökkentése 

 Közösségi funkciók beépülése 

http://www.lma.hu/


WWW.LMA.HU  14 

 

Az EU jogszabályokkal történő harmonizáció iskolánk eddig is meglévő fejlesztési törekvéseit 

segítheti. A halmozottan hátrányos helyzetűek társadalmi integrációja növelhető az oktatás 

révén. Az Unió egyértelműen elkötelezett olyan korszerű oktatásszervezési, irányítási mód-

szerek alkalmazásának irányában, amelyek a munkaerőt a piaci elvárásoknak képesek meg-

feleltetni. Mindemellett kiemelt gondoskodást biztosítanak a leszakadó társadalmi csopor-

toknak. 

Iskolánk rendelkezik mindazokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyeket a magasabb 

szintű jogszabályok előírtak. 

 

A pedagógiai munka ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki 

Az értékelési rendszer alapvonásai, hogy minden jogviszonyban álló pedagógusra alkalmazni kell. 

Az értékelési rendszer különböző célokat szolgál: 

 alapul szolgál a tantestületen belül az egyes tanárok teljesítményének összehasonlí-

tására, 

 magasabb összegű illetmény megállapítható, 

 segít a továbbképzések ésszerű megtervezésében. 

Az oktatás-nevelés szakmai színvonalának emelésére irányuló célok 

 segíteni abban, hogy minden tanár képet alkothasson arról, hogy teljesítményét hogyan 

ítélik meg kívülről, 

 nyugtázni és méltányolni az elért egyéni teljesítményeket és a kimutatható fejlődést, 

 segíteni az esetleges egyéni problémák feltárásában, és erre épülő tanácsadással és 

egyéni célok, továbbképzések kitűzésével, 

 végső soron azonban az érintett döntéseire hagyatkozva - elősegíteni a tanár szakmai 

fejlődését. 

 

Az információgyűjtés eszközei 

Az értékelés részletes követelményrendszere a vizsgálandó területeken nyújtott telje-

sítmény értékelésére kidolgozott mérőeszközökben rögzített kritériumokban fogalmazó-

dik meg. 

Ez a rendszer a következő eszközök segítségével gyűjti be a kritériumokra vonatkozó in-

formációkat: 

 Óralátogatási jegyzőkönyv 

 Tanulói kérdőív 

 Önértékelő kérdőív 

 Értékelési beszélgetés (igazgatóval) 

Az értékelési ciklus 

 a vizsgálat folyamatosan évente zajlik; 

 minden év októberében vagy januárjában (vannak csak fél évet tanító tanárok) a ta-

nár egy önértékelő kérdőívet tölt ki; 
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 minden év december vagy március elején (vannak csak fél évet tanító tanárok) a ta-

nár által tanított tanulói kérdőívek reprezentatív mintavételének segítségével véle-

ményezi a tanár teljesítményét; 

 május elején az érintett tanár egy leterheltségi mátrixot tölt ki; 

 a ciklus legvégén (az adott év júniusában), az összes adat birtokában egy Értékelő Be-

szélgetésre (ún. interjúra) kerül sor, amely során megbeszélik az összegyűjtött ada-

tokból következő tanulságokat és kijelölik a következő éves ciklusra vonatkozó egyé-

ni célokat; 

 a ciklus legvégén - minden érintett által egyetértően aláírt - Értékelési Összesítő La-

pon rögzítik a tapasztaltakat és a kijelölt egyéni célokat. 
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Az értékeléshez alkalmazott dokumentumok: 

 
ÓRALÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYV 
 
Tanár:……………………………………………….. Osztály:………………………………………….. 
 
Értékelő:…………………………………………….. Dátum:…………………………………………... 
 

5 = kiváló, átlagon felüli 
4 = jó, de nem rendkívüli 
3 = közepes 
2 = gyenge, de nem elfogadhatatlan 
1 = külön figyelmet kell rá szánni (nagyon gyenge, elfogadhatatlan) 
0 = nem értékelhető, mert nincs elég adat 

 

Tulajdonságok Érték Indoklás 

Szakmai ismeretek 

A tanításhoz, a tantárgyhoz, a tananyaghoz való 
hozzáállás 

  

Fellépés, megjelenés, hangnem, stílus, kapcsolat a 
tanulókkal 

  

A tanári figyelem terjedelme   

A fegyelem fenntartásának képessége   

Megfelelő számú és jellegű feladat kitűzése   

A feladatok kidolgozottsága, előkészítettsége   

Időbeosztás   

A tanítási anyagok/eszközök változatossága, előké-
szítettsége 

  

Gyakorlati alkalmzás 

Óravezetés, a munka szervezése, átmenetek a fázi-
sok között 

  

Az utasítások világossága   

Magyarázatok érthetősége, színessége   

Kérdezési technikák/kommunikáció a tanulókkal   

A tanulók bevonása a munkába   

A tanulók hibáinak kezelése   

A váratlan helyzetek kezelése   

A tanulók munkájának értékelése   

A kitűzött célok megvalósítása   

Az óra hangulata, munkalégkör   

 

 Szakmai ismeretek Gyakorlati ismeretek 

Összpontszám:   

  
Megjegyzé-
sek:..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................  
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Tanulói kérdőív 
 
Kedves diákok! 
Az alábbi kérdőív segítségével szeretnénk megismerni a diákok véleményét az iskolában ta-
nító tanárokról. Fontos tudni, hogy a válaszok név nélküliek. 
Bízunk benne, hogy véleményét mindenki komolyan alkotja meg és nem csak az előző né-
hány óra tapasztalata alapján ítél, hanem a tanévi munkát véleményezi! 
Köszönjük a segítséget! 
 
Írd be az általad jónak tartott számot: 5: teljes mértékben igaz 

4: nagy részben igaz 
3: közepes mértékben igaz 
2: kis mértékben igaz 
1: nem igaz 
0: nem tudom megítélni 

Osztályod száma/jele: 
 
Dátum: 
 

 Tanárok nevei:  
 

    

1. Jó a felkészültsége az óráin 
 

     

2. Jól magyaráz érthető a tan-
anyag 

     

3. Óráira pontosan érkezik, és 
pontosan fejezi be 

     

4. Jól tud fegyelmet tartani      

5. Számonkérése igazodik az 
órán leadottakhoz 

     

6. Az órák érdekesek, technikai 
eszközökkel tarkítottak 

     

7. Pontosan tájékoztat az elért 
eredményünkről 

     

8. Segíti az estleges szorongá-
sok feloldását 

     

9. Partnerként kezel      

10 Olyan ember, akinek figye-
lembe veszem a véleményét  

     
 

 

 Összpontszám:      
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Pedagógus Önértékelés 
 
 

Kedves kolléga! 
A pedagógus értékelési rendszer miatt az alábbi kérdőív segítségével szeretnénk megismerni 
a kollégák önértékelését az iskolában folyó munkáját illetően.  
 
Írd be az általad igaznak tartott számot: 5: teljes mértékben igaz 

4: nagy részben igaz 
3: közepes mértékben igaz 
2: kis mértékben igaz 
1: nem igaz 
0: nem tudom megítélni 

Név: 
 
Dátum: 
 

1. Naprakész a szakmai felkészültségem  

2. Az oktatott tananyag illeszkedik a tanmenethez  

3. Megfelelő a módszereim megválasztása a tananyaghoz  

4. A tanulókat megfelelően motiválom  

5. A foglalkozások mindig jól vannak előkészítve  

6. Jók a fegyelmezési módszereim  

7. Pontosan kezdem, és fejezem be óráimat  

8. A tanulókat megfelelően és időben tájékoztatom az eredményükről  

9. Támogató a magatartásom a tanulókkal, odafigyelek az egyéni törődésre  

10. Toleráns, empátiaképes vagyok  

11. A tanulmányi munka fejlesztésének érdekében erőfeszítéseket teszek  

12. Részt veszek az értekezleteken  

13. Részt veszek pedagógiai program, tantervek megírásában, módosításában  

14. Precíz vagyok a munkavégzés egyéb területein  

15. Együtt tudok működni a kollégáimmal a nevelő-oktató munka során  

16. Kapcsolatot tartok a kollégáimmal és az iskolán kívüli partnerekkel  

17. Jó a konfliktusmegoldó képességem  

18. Részt veszek továbbképzéseken önfejlesztésem érdekében  

19. Kreatív vagyok  

20. Jól terhelhető vagyok  

 Összpontszám:  
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Egyéb mérések  

Az iskolai nevelő-oktató munka ellenőrzésének részeként az alább meghatározott méréseket 

kell elvégezni az előírt időközönként. 

A pedagógusok körében 

 Az iskola klímavizsgálata. (Négy évente, az igazgatói megbízás lejárta előtti tanév-

ben.) Felelős: igazgató 

 SWOT analízis: erősségek és gyengeségek, lehetőségek és veszélyek feltárása. Fele-

lős: igazgató (Az igazgatói ciklus elején) 

 

A tanulók körében 

Tanulói elégedettség mérése évente kérdőíves módszerrel történik. Felelős: osztályfőnökök. 

 

Értékelés 

Az iskolánkban folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt adatokra, 

tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei 

mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzések-

nek. 

A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a nevelőtestület 

pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így ösz-

tönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő-oktató munka fejlesztésére. 

 

Vezetői értékelés 

Az intézmény nevelő-oktató munkáját az iskola igazgatója minden tanév végén, valamint az 

igazgatói megbízás lejártakor - partnerek véleményének figyelembevételével - értékeli. 

 

A nevelő-oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai: 

 Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok (tanulólétszám, tanulócsoportok, 

pedagógusok és más dolgozók létszáma, beiskolázás adatai) 

 A nevelő-oktató munka feltételeinek alakulása (az intézményi költségvetés legfonto-

sabb mutatói, tárgyi feltételek: épületek, helyiségek, berendezések, tantárgyi szak-

mai anyagok) 

 A tanítási-tanulási folyamat eredményessége (tanulmányi átlageredmények, a felzár-

kóztatás és tehetséggondozás területei és eredményei, bukások száma, a továbbta-

nulás alakulása) 

 A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység 

eredményessége (a diákönkormányzat és az osztályközösségek fejlődése, magatartá-

si és viselkedési rendellenességek, ifjúságvédelem, veszélyeztetett tanulók) 

 A pedagógusok nevelő és oktató munkája (tanítási módszerek, program- és tanterv-

fejlesztés, továbbképzések, személyes példamutatás, tanórán kívüli nevelési felada-

tok vállalása) 
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 Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata (külső partnerek, a következő iskolafok 

visszajelzése, az iskola és a tantestület hírneve) 

 

Eredmények 

Minden felsorolt területen belül az eredmények tükrében meg kell határozni az alapvető 

pedagógiai fejlesztési feladatokat: 

 Milyen változások történtek? 

 Milyen új problémák jelentkeztek? 

 Milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

Ha nincs szükség korrekcióra az eredmények az eddigi gyakorlatunkat megerősítik. 

 

Az osztályfőnökök, szaktanárok 

A tanulók személyiségfejlődését, magatartásuk és viselkedésük jellemzőit az osztályfőnökök 

folyamatosan szóban értékelik. 

Az osztályfőnökök a diákok értelmi fejlettségét, viselkedését, jellemvonásait írásban minden 

tanév végén értékelik, osztályozzák. 

A tanulók tanulmányi munkával kapcsolatos értékelési feladatokat az iskola szakmai prog-

ramjának követelményei alapján a szaktanárok végzik. 
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IV. NEVELÉSI PROGRAM 
 

IV. 1. Pedagógiai alapelveink 

 

A LEONARDO MÉDIA AKADÉMIA Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium nevelő és okta-

tó munkájában az alább felsorolt pedagógiai alapelveket akarja érvényre juttatni. 

Minden tanuló esetében kiemelt oktatási terület az idegen nyelvek oktatása és az informati-

kai képzés. 

 

Iskolai légkör 

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. 

Ennek keretében: 

 A tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

 A diákokat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

 A tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük. 

 Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tud-

ják, mit várunk el tőlük, 

 Minden tanuló számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában 

és életének egyéb problémáiban. 

 

Tanulók fejlesztése 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű isme-

reteinek bővítése, képességeinek, készségeinek továbbfejlesztése a legfontosabb pedagógiai 

alapelv. 

Ennek érdekében: 

 A tervszerű nevelő és oktató munka korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, to-

vábbépíthető képzettséget nyújt, 

 Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit. 

 Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, 

 Törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

 Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására. 

 Különös figyelmet fordítunk az SNI és BTMN tanulók tervszerű és szakszerű, fejlődésü-

ket leginkább elősegítő oktatási, nevelési folyamat kialakítására és végrehajtására. 

 

Személyiségjegyek 

Intézményünk elképzeléseiben olyan tanuló képe él, aki egyesíti magában az alábbi tulaj-

donságokat: 
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 humánus, 

 művelt, 

 kötelességtudó, 

 érdeklődő, nyitott, 

 kreatív, alkotó, 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására, gyakorlatias, 

 van elképzelése a jövőjét illetően, 

 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

 képes tudását tovább fejleszteni, és önálló ismereteket szerezni, 

 ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, 

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott for-

máit és módszereit, 

 társaival együttműködik. 

 

A mindennapi nevelő és oktató munka arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendel-

kezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. Az alapelv megvalósítását 

az osztályfőnökök dokumentált megfigyelés módszerével ellenőrzik, a tanulóknál az első év 

végén és a második év befejezése előtt összegzik. 

 

A választható tantárgyak, foglalkozások, pedagógusválasztás szabályai 
A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező és nem kötelező. 
A helyi tantervben meghatározásra került, hogy melyek azok a tanítási órák, amelyek közül a 
tanuló választhat, és az is, hogy hány órát kell választania. 
Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanítási órára, köteles azon részt venni. 
A tanulónak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a nem kötelező tanítási órákra történő je-
lentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 
Intézményünkben a tantárgyfeosztások nem teszik lehetővé a kötelező tanítási órákon a pe-
dagógusválasztást. 
 

IV. 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszkö-
zei, eljárásai 

 

Célok 

Célunk, hogy felébresszük tanulóinkban az önálló értékrend kialakításának igényét. 
A tantárgyi és a tantárgyak közötti tartalmak, azok átadása az ismeretek tág lehetőséget kí-
nálnak a felnőttek személyiségbeli alapjainak stabilizálásához, vagy változtatásához. Felada-
tunk, hogy teret, mintát és módszert adjunk az önálló vélemények, érvelések kifejtésének, 
ütköztetésének, gazdasági, társadalmi jelenségeinek megértését. 
Fontos, hogy a véleményekben tárgyszerűség, a megalapozottság is helyet kapjon, és a vé-
lemény megformáltsága minél magasabb színvonalú legyen.  
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Pedagógiai munkánk alapvető célja, hogy a nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és ak-

tivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket ta-

nulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg visel-

kedésüket, magatartásukat. 

 Az élet tisztelete, védelme. 

 Az ember testi és lelki egészsége. 

 Az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása. 

 Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért. 

 Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. 

 Törekvés az előítélet-mentességre, konfliktusok kezelésére. 

 Igény a folyamatos önművelésre. 

 Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

 Az emberek egyenlőségének elismerése. 

 Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. 

 Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. 

 

Alapvető feladat 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását 

elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra 

kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint e tevékenységekhez kap-

csolódó folyamatos értékelés. 

Oktató munkánkkal törekszünk azoknak a kulcskompetenciáknak a fejlesztésére, amelyek 

hozzásegítik tanulóinkat a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások be-

folyásolásához, saját sorsuk alakításához. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, ame-

lyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív 

állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. A kulcskompetenciák a 

következők: 

 anyanyelvi kommunikáció, 

 idegen nyelvi kommunikáció, 

 matematikai kompetencia, 

 természettudományos kompetencia, 

 digitális kompetencia, 

 a hatékony önálló tanulás, 

 szociális és állampolgári kompetencia, 

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, 

 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 

 

Eljárások, módszerek 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiség-

fejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

Alkalmazott módszerek: 
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 Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvet-

lenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

 Közvetett módszerek azok, amelyekben a nevelőhatós áttételesen, a tanulói közös-

ségen keresztül érvényesül. 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

Szokások kialakítását 

célzó módszerek 

 Követelés 

 Gyakoroltatás 

 Segítségadás 

 Ellenőrzés 

 Ösztönzés 

 A tanulói közösség tevékenysé-

gének megszervezése 

 Közös (közelebbi vagy távolabbi) 

célok kitűzése, elfogadtatása 

 Hagyományok kialakítása 

 Ellenőrzés 

Magatartási modellek 

bemutatása, közvetí-

tése 

 Elbeszélés 

 Tények és jelenségek 

bemutatása 

 A nevelő személyes pél-

damutatása 

 A nevelő részvétele a tanulói kö-

zösség tevékenységében 

 A követendő egyéni és csoportos 

minták kiemelése a közösségi 

életből 

Tudatosítás (meggyő-

ződés kialakítása) 

 Magyarázat, beszélgetés 

 A tanulók önálló elemző 

 Felvilágosítás a betartandó ma-

gatartási normákról 

 Vita 

 

A tanítás a tanulók tanulásának szervezése, tervezése, irányítása, szabályozása és értéke-

lése. 

A tanulás szervezésekor 

 alkalmazzuk a nevelés hagyományos módszereit: motiválás, követelés, elismerés, 

meggyőzés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, és a büntetés; 

 előnyben részesítjük az olyan szervezési megoldásokat, amelyek előmozdítják a tanu-

lás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését;  

 támaszkodunk a tanuló előzetes ismereteire, törekszünk tudásának, nézeteinek fel-

tárására, az esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának átrendeződésére; 

 alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulási technikákat, formákat;  

 az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formái: az osztálymunka, a csoportok-

tatás, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni oktatása;  

 a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálást alkalmazunk a feladatok kije-

lölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az 

értékelésben;  

 alkalmazzuk az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználásá-

nak lehetőségeit.  
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Sikerkritériumok 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sike-

resnek, 

 ha iskolánk végzős diákjainak legalább hetven százaléka a képzés végén minden tan-

tárgyból megfelel a szakmai programokban meghatározott továbbhaladás feltételei-

nek, 

 az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten felel meg a diákok több mint 

50 %-a a megfogalmazott követelményeknek, 

 Határozott elképzeléssel bír a saját közelebbi és távolabbi céljait, jövőjét illetően. 

 Ha az intézményünkben tanuló SNI-s, BTMN-s diákok közül minél többen sikeresen el 

tudják végezni a képzéseket, érettségi vagy szakmai vizsgát tudnak tenni. 

 

IV. 3. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széleskörűen fejlessze. 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 Az alapvető erkölcsi értékek tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

 Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek fejlesztése. 

 A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakí-

tása. 

 Cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek fejlesztése. 

 Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény, 

a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség továbbfejlesztése. 

 A szülőhely, és a haza múltjának és jelenének tudatosítása, ápolása, megbecsülése. 

 Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Igény kialakítása a kö-

zösségi tevékenységre, közéletben való részvételre. 

 A munka fontosságának tudatosítása. 

 Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása. 

 

A személyiségfejlesztésével kapcsolatos konkrét feladataink: 
 A pedagógusok a nevelési folyamatban részt vevő további alkalmazottak együttmű-

ködésével figyelemmel kísérik a tanulók személyiségfejlődését, felfigyelnek problé-

máikra. 

 A lehetőségekhez mérten igyekszünk a tanulók családi körülményeit megismerni. 

 Az osztályfőnökök törekednek a gyermekek személyiségvonásainak megismerésére, 

segítenek a problémák megoldásában. Kiemelten foglalkoznak a bűnmegelőzés és a 

drog prevenció feladataival. 

 Célunk olyan kapcsolat kialakítása a tanulóval, hogy el merje mondani problémáit. 

 Kiemelten foglalkozunk az egyén és a közösség kapcsolatával. Felhasználjuk a közös-

ség személyiségformáló hatását. 
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 A pedagógusok együttműködnek a tanulók személyiségformálásában, a családi és 

közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztési feladatokban. 

 A tanórákon figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait. A tanóra nemcsak a 

tananyag elsajátításának színtere, hanem a teljes személyiségfejlesztés eszköze is. 

 Az értelem kiművelése terén a megismerési vágy fejlesztésére, a tapasztalati és ér-

telmező tanulás elsajátíttatására törekszünk. 

 A tanulói önértékelést a nevelő munka során rendszeressé igyekszünk tenni. 

 A nevelési folyamat során tudatosítjuk tanulóinkkal a fogyasztói társadalom problé-

máit, igyekszünk elsajátíttatni a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteket. 

 Lehetőségeinkhez képest igyekszünk olyan iskolán kívüli tevékenységeket szervezni, 

amelyek színterei lehetnek a tanuló személyiségfejlődésének (pszichológiai tréning, 

pszichológus és védőnői fogadóórák szervezése, stb). 

 

A személyiségfejlesztés minden tantárgy tanításának része, minden tanár a saját szakterüle-
tén és egyéniségével formálja a tanulót. A tanórán kívüli iskolai tevékenységek szerepe kü-
lönösen fontos. 

 

IV. 4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A tanulói személyiség fejlesztése közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül is 

érvényesül. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kap-

csolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű 

nevelői fejlesztése. 

 A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral 

változó közösségi magatartáshoz. 

 A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői 

segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt 

módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfőbb feladata a közösségek tevé-

kenységének tudatos tervezése és szervezése, hiszen a tanulói közösség által történő 

közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 

tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi 

együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat 

gyűjthetnek. 

 A közösség arculatának, hagyományainak kialakítása. 

 A tanulói közösségekre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési nor-

mák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása. 
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Konkrét feladataink a közösségfejlesztés terén: 

 A pedagógiai és pszichológiai szakirodalom e témával kapcsolatos eredményeinek 

megismerése.  

 Az osztályközösségek kialakítása, amelyek felelős vezetője az osztályfőnök, aki tuda-

tosan törekszik arra, hogy megteremtse a rábízott tanulók közösséggé szerveződésé-

nek feltételeit.  

 Feladatunk, hogy az egyes közösségeken belül olyan értékrendet, szemléletet alakít-

sunk ki, amelyek elősegítik a tanulók egészséges testi és lelki személyiségfejlődését.  

 Lehetővé kell tennünk a közösségen belül a demokrácia érvényesülését és gyakorlá-

sát.  

 Fontos feladatunk az előítéletek felismerésére való tudatos nevelés, a másság helyes 

értelmezése, a közös célok érdekében végzett munka elismerése, a pozitív értékren-

dű csoportok közösségre gyakorolt hatásának kiemelése, az együtt megoldott felada-

tok örömének megismertetése.  

 Arra törekszünk, hogy az iskolai hagyományok ápolása és továbbfejlesztése a tanu-

lókban kialakítsa az egybetartozás érzését. Ennek érdekében közös iskolai rendezvé-

nyeket szervezünk, amelyekbe bevonjuk a diákönkormányzatot is.  

 Részt veszünk a települési és térségi rendezvényeken. Ápoljuk kapcsolatainkat más 

közösségekkel (a térség középiskoláival, testvériskolákkal és kollégiumokkal, általá-

nos iskolákkal és a térség különböző közösségeivel). 

 Lehetőséget biztosítunk a demokratikus diákönkormányzati munkához. Segítjük és 

felkaroljuk pozitív kezdeményezéseiket. Kikérjük a véleményüket az iskola és a kollé-

giumi élet egészére vonatkozóan.  

 Lehetőség szerint osztálykirándulásokat szervezünk. A szervezésért az osztályfőnö-

kök a felelősek. Ennek célja a közösségek összekovácsolása, hazánk természeti és 

kulturális értékeinek megismerése. Az osztálykirándulásokra tanítási időn kívül, hét-

végén vagy tanítási szünetben kerül sor. A felmerülő költségeket a tanulók és szüleik 

állják. 

 A jelenleg meglévő nemzetközi kapcsolatainkat ápoljuk és törekszünk azok tovább-

fejlesztésére és újabbak kialakítására. Ezek jó lehetőséget biztosítanak más nemzetek 

hagyományainak és kultúrájának megismerésére.  

 A tanórán kívüli szabadidős tevékenységek kiemelkedő színterei az érdeklődési kö-

rök, szakkörök, felkészítő foglalkozások, vetélkedők, sportesemények. Ezek a foglal-

kozások erősítik a közösségi kapcsolatokat, az egymás iránt érzett felelősséget, a ver-

senyszellemet.  

 

 

 

 

 

http://www.lma.hu/


WWW.LMA.HU  28 

 

IV. 5. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak 
megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

 

A tanítási óra 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási fo-

lyamatba illeszkedő tanítási óra. 

Az iskola pedagógusai a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak 

tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 

módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó 

aktivitását biztosítják. 

Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a 

pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben 

igazodjon a tanulók egyéni képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményé-

hez. 

 

Tanítási órán kívüli tevékenységek 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az SZMSZ-ben és Házirendben sza-

bályozott módon, az adott tanítási évben, az érdeklődésnek megfelelően meghírdetett fa-

kultációs foglalkozások, sport és turisztikai rendezvények segítik elő. 

 

Hagyományörző tevékenységek 

A tanév folyamán az SZMSZ-ben meghatározott módon, a tanév rendje által előírt megemlé-

kezésekre kerül sor. 

 

IV. 6. Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanóráni kívüli, szabad-

idős tevékenységének segítésére az iskolában Diákönkormányzat (DÖK) működik. Az iskolai 

Diákönkormányzat munkáját az osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diákönkormányzati vezetőség irányítja. A Diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazga-

tója által megbízott, a Diákönkormányzat Munkáját Segítő Tanár (DMST) segíti. A Diákön-

kormányzat tevékenységét az intézmény SZMSZ-e és Házirendje, valamint a Diákönkor-

mányzat SZMSZ-e szabályozza. 
 

IV. 7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 
jogai gyakorlásának rendje 

 

A DÖK a tanulók legfontosabb érdekképviseleti és érdekegyesítési szervezete. A diákönkor-

mányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

A tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának rendje, formája: 
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Iskolánk tanulóinak joga van az iskolát és a tanulóközösséget érintő ügyekben véleményt 

nyilvánítani az osztályfőnöki órákon, illetve a diákönkormányzat keretén belül. 

Az osztályok diákönkormányzati képviselői és a diákönkormányzat vezetősége tartják a kap-

csolatot az iskolavezetéssel, valamint a diákönkormányzat munkáját segítő tanárral. 

 
A kapcsolattartás módjai: 
- DÖK ülések 
- rendezvények 
- osztályfőnöki órák 
- faliújság 
- személyes beszélgetések 
 
A DÖK havonta egy alkalommal (szükség esetén többször) ülésezik. Tagjai az osztályokból 
választott tagok. 
A diákönkormányzat szabályzata rögzíti a döntési, véleményezési, az egyetértési jog gya-
korlásának területeit. 
A tanulók nagyobb közösségét érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a 
diákönkormányzat véleményét, javaslatát. Az iskola nagyobb tanulóközösségének az évfoly-
amközösség minősül. 
A tanulók egyéni problémáikkal a szaktanárhoz, az osztályfőnökhöz és indokolt esetben az 
iskolavezetés tagjaihoz, a gyermekvédelmi felelőshöz fordulhatnak. 
 

IV. 8. Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások 

 Az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejleszté-

sére az igényeknek megfelelően felzárkóztató órák szervezésére van lehetőség. A fel-

zárkóztató foglalkozások és szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. A leg-

tehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. 

A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle 

versenyekre a szaktanárok végzik. 

 Az igényeket, szükségleteket és a lehetőségeket figyelembe véve az SNI-s és BTMN-s 

tanulókat is be kívánjuk vonni a felzárkóztató, adott esetben a tehetséggondozó fog-

lalkozásokba. 

 A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat az-

zal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 

különféle szabadidős programokat szervez (kirándulások, táborok, színház- és múze-

umlátogatások, stb.). 

 A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az is-

kola eszközeit (számítógép, stb.) a diákok használják. 
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IV. 9. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló te-
vékenységek 

 Vezetőségi, nevelőtestületi programkoncepció 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 Az SNI-s, BTMN-s tanulók képességeit figyelembe vevő tanítási-tanulási módszerek, 

foglalkozástípusok alkalmazása 

 Felzárkóztató foglalkozások 

 A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai 

 Osztályfőnöki helyzetfelmérés, tervezés az egyéni segítségnyújtáshoz 

 Az egyedi bánásmód elvének gyakorlata a mindennapi munkában 

 

IV. 10. A tehetség, képesség kibontakoztatását elősegítő tevékenységek 

 Vezetőségi, nevelőtestületi tervezés, értékelés 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 Fakultációs foglalkozások 

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális, stb.) szervezése 

 Szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások) 

 Az iskola eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

 A továbbtanulás segítése (osztályfőnöki felmérés, az egyéni célok segítésének beépí-

tése a tanár - diák együttműködésbe) 

 

IV. 11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Iskolánk egyik alapgondolata az egyéni tempó szerinti haladás lehető legnagyobb mértékű 
segítése, valamint a közösségben rejlő erő és összetartozás kiaknázása. Éppen ezért célunk, 
hogy a kevésbé sikeresen haladók is együtt folytathassák tanulmányaikat eredeti csoport-
jukkal. Ez a helyzet komoly szervezést és képzett pedagógusokat igényel.  
Az iskola ilyen természetű vállalást csak akkor tesz 

 ha az iskola szakember ellátottsága biztosítja a tanuló számára szükséges fejlesztő 
foglalkozásokat, 

 ha a tanuló egyébként betartja az iskola és az osztály szabályait és konstruktív 
módon, minden tőle telhetőt megtesz az együttműködés érdekében mind társaival, 
mind a pedagógusokkal. 

A bukás megelőzésére a következő gyakorlatunk van: 

 korrepetálás, fejlesztés, 

 egy-egy tanulócsoport folyamatos segítése, 

 tanulópárok létrehozása. 

 
IV. 12. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Az osztályfőnökök és a tanulók személyes kapcsolatainak egyik fő célja az ifjúságvédelemmel 

összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus közreműködik az ifjúság-

védelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésé-

ben, feltárásában, megszüntetésében. 
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Kiemelt feladat az ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok megismertetése a pedagó-

gusokkal és a tanulókkal. 

Az intézmény ifjúságvédelmi feladatait közvetlenül az osztályfőnökök végzik.  

Az iskola ifjúságvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:  

A diákok fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. 

Iskolánk alapvető feladatai az ifjúságvédelem területén: 

 Fel kell ismerni, és fel kell tárni a diákok problémáit 

 Meg kell keresni a problémák okait 

 Segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához 

 Jelezni kell a felmerült problémát a megfelelő fórumon. 

 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttmű-

ködik: 

 A szülővel, gondviselővel 

 Családsegítő szolgálattal 

 Polgármesteri hivatallal 

 Háziorvossal 

 A magasabb jogszabályok által előírt partnerekkel. 

 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják az ifjú-

ságvédelem céljainak megvalósítását: 

 A felzárkóztató foglalkozások 

 A tehetséggondozó foglalkozások 

 Az indulási hátrányok csökkentése 

 A differenciált oktatás és képességfejlesztés 

 A pályaválasztás segítése 

 A személyes, egyéni tanácsadás 

 Megállapodás alapján kollégiumi férőhely biztosítása szükség szerint vagy partner-

kollégiumban 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok 

 A tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások) 

 Tájékoztatás a segítő szolgálatokról, szolgáltatásokról 

 Tájékoztatás a jogszabályokról (diákok - nevelőtestület) 

 Felvilágosító munka (osztályfőnöki órák) a káros szenvedélyekkel kapcsolatban 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvé-

delmi munkáját.  

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen: 

 az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, 

hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen 

gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel,  
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 a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján 

megismert veszélyeztetett tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – 

családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét, 

 gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szün-

tethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató érte-

sítse a gyermekjóléti szolgálatot,  

 a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken,  

 a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója 

indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint il-

letékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkí-

vüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás termé-

szetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében,  

 az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvé-

delmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési 

tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti ottho-

na stb.) címét, illetve telefonszámát,  

  az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai. 

 

Társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás, erőszakmentes konfliktuskezelés 

Az iskola az osztályfőnöki órákon, illetve a különböző szaktárgyak specialitásaihoz kapcsoló-

dóan biztosítja a társadalmi bűnmegelőzésre nevelést, az áldozattá válás kezelését és az 

erőszakmentes konfliktuskezelés stratégiáit, módszereit. 

 

IV. 13. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, egyéni foglalkozá-

sok 

 A felzárkóztató foglalkozások 

 Iskolapszichológus, egészségügyi pedagógiai munkát segítő személyi feltételek meg-

teremtése 

 Iskolaorvos, ápolónő alkalmazása 

 A továbbtanulás irányítása, segítése 

 

IV. 14. Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják 

Az egyéni képzésekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése: 

 felzárkóztató órákkal, foglalkozásokkal 

 segítő életmódra nevelési programokkal (szociális kompetencia, egyéni szociális ér-

tékrend) 

 egészséges és kulturális életmódra nevelési programokkal. 

Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből minél több nyomtatott tanesz-

közt szerezzen be. Ezeket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhat-

ják. 
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A szociális hátrányok enyhítésére azok a tanulók, akik tandíj vagy térítési díj kötelesek, a fi-

zetés könnyítésére kérelem alapján kedvezményt, illetve részletfizetési lehetőséget kaphat-

nak. 

 

A hátrányos helyzet felderítése elsősorban az osztályfőnök feladata, aminek formái: kérdő-

íves felmérés, illetve személyes kapcsolattartás a tanulóinkkal. 

Hátrányos helyzetű gyermek, tanulók támogatási formái: 

 Szociális hátrányok enyhítését segíti a tanulók kollégiumi ellátása. 

 Motiváljuk a tanulót, hogy hátrányos helyzete miatt vegye igénybe a kollégiumi ellá-

tást. 

 Tájékoztatjuk a rászorultakat a helyi, regionális, országos támogatások megszerzésé-

nek lehetőségeiről. 

 Ösztöndíjak lehetőségeiről informáljuk az erre pályázókat. 

 Segítjük a tanulókat a pályázatok figyelésében, pályázatokon való részvételben, he-

lyes pályázati űrlap kitöltésében. 

 Korrepetálásokkal segítjük a gyenge tanulmányi eredményeket elérő tanulókat. 

 Álláshelyek ismertetésével lehetőséget biztosítunk az eredményes munkavállalás-

ban. 

 Drog és bűnmegelőzési programok szervezése, részvételükre motiválás. 

 Diákjaink baráti körének feltérképezésével kiszűrjük a negatív viselkedési formákat 

és megpróbáljuk jó irányba terelni viselkedésüket. 

 A nemzeti kisebbséghez vagy más etnikumhoz tartozó tanulóinkat fokozottan segít-

jük a közösségbe való beilleszkedésben. 

 

IV. 15. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

 
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartal-

mazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák veze-

tése, 

 szakmai záróvizsga, szintvizsga, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítá-

sa, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása (kiskorú tanulók esetén), 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 
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 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szaktantermek rendben tartása, 

 szülőkkel való kapcsolattartás, fogadóórák megtartása (kiskorú tanulók esetén), 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben (kiskorú tanulók esetén), 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása, 

 versenyekre készít fel. 

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév kezdetekor, elsősorban a felmenő 

rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire, 

 együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását, 

 segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját.  

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőr-

zése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, to-

vábbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása, 

 segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát, 

 kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsola-

tot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével, 

 tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére, 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok meg-

oldását, 

 rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban, 

 kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti,  

 szülői értekezletet tart. 
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IV. 16. Az intézmény kapcsolatrendszere 

 

Belső kapcsolatrendszer 

Intézményvezetés-tantestület közötti kapcsolat formái 

 - Tantestületi, nevelőtestületi értekezletek 

 - Munkaértekezletek 

 - Közvetlen személyes beszélgetések 

Intézményvezetés-tanulóifjúság közötti kapcsolat formái 

 - Részvétel a diákönkormányzat ülésén. 

 - A diákönkormányzat munkájának segítése, támogatása, a DMST közreműködésével. 

 - Közvetlen személyes beszélgetések. 

 

Külső kapcsolatok 

A szülői munkaközösséggel való kapcsolattartás  

Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével az osztályfőnök közvetlen kapcsolatot tart. 
A szülői szervezetek az intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői szerveztek 
vezetői vagy a választott elnök juttatja el az igazgatóhoz.  
A választmányt az igazgató a munkatervben rögzített időpontokban, tanévenként legalább 
kétszer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény, munkájáról és feladatairól, valamint 
meghallgatja a választmány véleményét és javaslatait.  
A választmány elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel, és tanévenként 
egyszer beszámol a nevelőtestületnek a szülői közösség tevékenységéről.  
Kapcsolattartás szervezett formái: 

 - tanári fogadóórák, 

 - nyílt nap 

 - családlátogatás (szükség szerint) 

 

 

Oktatásirányítókkal és irányításban résztvevő intézményekkel való kapcsolat: 

 - Emberi Erőforrások Minisztériuma, Köznevelésért Felelős Államtitkárság 

 - Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság 

 - Oktatási Hivatal 

 - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

 - Összefogás-TISZK 

 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet 

 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 

Az iskola az említett szervezetek által kibocsátott rendeletek, irányelvek, útmutatók, tájé-

koztatók alapján szervezi és végzi oktató-nevelő, képző munkáját. 
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Kapcsolat a fenntartóval 

A kapcsolat főbb területei: 

 Költségvetési egyeztetés 

 Tartalmi és törvényességi ellenőrzések 

 Kölcsönös tájékoztatás az oktató-nevelő munkát érintő lényeges kérdésekről, ered-

ményekről 

A kapcsolattartás formái: 

 Vezetői értekezletek, tanácskozások 

 Írásos jelentések, beszámoló 

 Közvetlen személyes beszélgetések 

 

Középiskolákkal való kapcsolat 

A kapcsolat a következő körre terjed ki: 

 A megye más középiskoláira, 

 Az Összefogás-TISZK-ben résztvevő intézményekre 

A kapcsolat elsősorban az oktató-nevelő munka tartalmi kérdéseire és intézményi működés-

re irányul. 

 

Általános iskolákkal való kapcsolat 

A tartalmi munka hatékonyságának javítására, a tanulmányi színvonal emelésére kiemelten 

kell kezelni, és tovább kell bővíteni a beiskolázási területhez tartozó általá-

nos/középiskolákkal a munkakapcsolatot. 

Ennek formái: 

 beiskolázási tájékoztatási füzet eljuttatása 

 nyílt nap megrendezése 

 iskoláról készült videofilm bemutatása 

 

IV. 17. Az iskola hagyományainak rendszere 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírne-

vének megőrzése, öregbítése, az iskolaközösség minden tagjának joga- és kötelessége. A ha-

gyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat valamint felelősöket az igazgató, a nevelő-

testülettel az éves munkatervben határozza meg. 

 

IV. 18. Egészségfejlesztéssel kapcsolatok pedagógiai feladatok 
 

Az egészségvédelem kiemelt témakörei:  

 az életkorral járó biológiai-, életmódi tennivalók, 

  a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései, 

 az egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód), 

 az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció 

  az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése, 

 az egészségérték tudatosítása.  
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Az egészséges életmódra nevelés, a káros szenvedélyek elleni küzdelem az osztályfőnöki 
tantárgy tantervének szerves része, s emellett minden olyan akcióba bekapcsolódunk, amely 
ezen kérdéskörrel foglalkozik.  
Az egészségnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni saját 
egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük 
módját.  
El kell érni, hogy alkalmazzák a tanultakat: tegyenek saját egészségük érdekében.  
 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 
A fiatal felnőttek a munkahelyi baleset megelőzés óra keretén belül kell, hogy a legalapve-

tőbb elsősegély-nyújtási technikákat, életmentő beavatkozásokat, műfogásokat megismer-

jék.  

Az a cél, hogy szerzett tudással alkalmassá váljanak a szaksegítség megérkezéséig történő 

szakszerű elsősegélynyújtásra, amellyel megállíthatják egy sérült állapotának továbbromlá-

sát, alkalmanként elháríthatják az életveszélyt, és javíthatják a sérült teljes gyógyulásának 

esélyét.  

A gyakorlatok során el kell sajátítani a tanulóknak az elsősegélynyújtás legfontosabb eleme-

it:  

-légútbiztosítás, 

-vérzéscsillapítás, 

-sebellátás, 

-törések ellátása, 

-belgyógyászati rosszullétekkel kapcsolatos teendőket.  

 

Az iskola az osztályfőnöki órán, a különböző szaktárgyak specialitásaihoz kapcsolódóan, illet-

ve különböző a közlekedés biztonsághoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken való 

részvétellel biztosítja a közlekedésre nevelést. 

 

IV. 19. Élethosszig tartó tanulás 

Az elmúlt évtizedben Európai Unió elvárásainak megfelelően hazánkban is felerősödött az 

egész életen át tartó tanulás népszerűsítése, feltételrendszerének kialakítása. 

Az egész életen át tartó tanulás a tanulási kultúra egy új formájának a kialakítását, a kompe-

tencia alapú oktatás elterjesztését helyezi a középpontba. 

Mindenki számára hozzáférést kíván biztosítani a tanuláshoz, kortól, nemtől, végzettségtől 

függetlenül. A tanulási folyamat része az iskolai rendszerű képzéseken túl az élet más terüle-

tein (média, munkahely, család) történő személyiségformáló tapasztalatszerzés is. 

 

Iskolánk célul tűzte kí, hogy diákjainak két féle módon nyújtson segítséget e folyamatban: 

 életkoruk alapján felnőttképzési programokban való részvételre ösztönzi őket, 

 a képzések során megpróbálja felkészíteni a diákokat az önképzésre, az érdeklődé-

süknek, képességeiknek megfelelő helyes utak kiválasztására. 
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Feladatunknak tartjuk a magyar stratégiát szem előtt tartva: 

 az alapkészségek (olvasás, írás, matematikai kompetenciák) és kulcskompetenciák 

fejlesztését (beleértve idegen-nyelvi ismeretek, számítógépes ismeretek, állampolgá-

ri ismeretek, vállalkozói készségek, stb.); 

 egész életen át tartó pályaorientáció és pályatanácsadás rendszerének fejlesztését; 

 szakképzésünket és felnőttképzésünket folyamatosan alakítani, fejleszteni a munka-

erő-piaci és egyéni igényeket figyelembe véve; 

 különös figyelmet fordítani a tanulás szempontjából hátrányos helyzetű és a munka-

erő-piaci szempontból veszélyeztetett csoportok tanuláshoz való hozzáféréséhez. 

Mindezen célok és feladatok megvalósulásának elősegítésére a saját képzéseinken kívül, a 

lehetőségeket figyelembe véve olyan pályázati rendszerekben is részt veszünk, mint például 

a szakmai képzést támogató európai léptékű Leonardo program. 
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V. HELYI TANTERV 
 

Új NAT belépése a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet szerint 
 

Tanév/évfolyam  9.  10.  11.  12  

2013./2014.  ÚJ NAT  RÉGI NAT  RÉGI NAT  RÉGI NAT  

2014./2015.  ÚJ NAT  ÚJ NAT  RÉGI NAT  RÉGI NAT  

2015./2016.  ÚJ NAT  ÚJ NAT  ÚJ NAT  RÉGI NAT  

2016/2017.  ÚJ NAT  ÚJ NAT  ÚJ NAT  ÚJ NAT  
 

Alaptevékenységeinknek megfelelően az esti gimnáziumi képzés és a szakképzések tanterve-

it az alábbiak szerint határozza meg és alkalmazza intézményünk. 

 Szakközépiskolában, szakiskolában és esti gimnáziumi képzésnél a NAT és a Kerettan-

tervi ajánlások figyelembevételével határozzuk meg a helyi tantervben az egyes tan-

tárgyak ismeretanyagát. 

 Alap-, közép- és emelt szintű szakképesítéseknél a Szakmai és Vizsgakövetelmények 

(a továbbiakban SZVK) által meghatározott kereteken belül a képzésekhez kiadott 

Kerettantervek alapján határozzuk meg az egyes szakmák tanterveit nappali és esti 

tagozaton egyaránt. 

 
Kerettantervek intézményünkben 
Iskolánk a kerettanterveket évfolyam szerinti tagolásban építi be a helyi tantervébe, és 

kiegészíti helyi sajátosságokkal. A tantárgyi órakeret 10 %-ának felhasználását a helyi tan-

tervben a kulcskompetenciák fejlesztésére fordítjuk. A szabadon tervezhető órakeret fel-

használásánál a tantárgyak óraszámát emeltük meg. 

 

2013. szeptember 01 után indult képzések 

a kerettantervet kiadó rendelet száma a kerettanterv megnevezése 

Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a keret-
tantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről, 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 5. 
melléklete 
Még nem jelent meg az új keretanterv a 2016-
ben kiadott OKJ-hoz. 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama 
számára 
Kerettanterv a gimnáziumok  9-12. évfolyama 
számára 
Kerettanterv a szakiskolák számára 
Szakképzési kerettantervek 
Kerettantervek a felnőttoktatás számára 

 
A kerettantervek által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai, valamint a nem 
kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 
A kerettantervek által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai, valamint a nem kö-
telező tanórai és tanórán tanórán kívüli foglalkozásokat a mellékletben felsorolt óratervek 
szabad órakereteinek terhére, az ott leírtak szerint a kerettantervben szereplő tantárgyak 
időkeretének növelésére, továbbá igény szerint, a fenntartó jóváhagyásával és 
támogatásával afölött szervezünk az alapkészségek fejlesztésére, egyéni felzárkóztatásra, 
tehetséggondozásra, szakkörök, fakultációs foglalkozások keretében, elsősorban a Magyar 
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nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, Idegen nyelv tantárgyakból valamint az in-
tézmény Házirendjében felsorolt szakmai tantárgyakból. 
Ezen kívül tanulmányi kirándulások, versenyek, bemutatók, múzeum, könyvtár és színház 
látogatások valamint további szabadidős és sportfoglalkozások, túrák szervezhetők in-
tézményünkben. 
 

V. 1. A képzések időterve 
 

Szakközépiskolában a tanköteles korú fiatalok részére 4 éves időtartamú, a szakiskolában 3 

év a képzés időtartama. 

A nappali rendszerű képzés a kerettantervek által előírt tartalmakat a tantárgyakat tartal-

mazzák. A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú 

felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános 

műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol az ágazathoz tartozó, érett-

ségihez kötött szakképesítések közös elemeinek tartalmát magában foglaló szakmai elméleti 

és gyakorlati oktatás is folyik az egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés mellett. A 

szakközépiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szak-

mai előkészítő oktatás szerves egységet alkot. 

 

Szakképzésben 

Nappali és esti tagozaton az alap és középfokú és emelt szintű szakképzések egy és kétéves 

időtartamúak, míg a felsőfokú akkreditált szakképzéseknél a képzési idő 4 félévre tagolódik.  

 

A nappali tagozatos felnőttek gimnáziumi képzése 2 év. Az óraszámok a kerettantervben 

előírt 11. és 12. évfolyam óraszámaival egyeznek meg. A munkarend nappali rendszerű, 

reggel 08:00-14:00-ig tartó képzésekkel, folyamatos beszámolási és értékelési feltételekkel.  

 

Az esti gimnáziumi képzés a tanuló előképzettségének megfelelően két vagy három év idő-

tartamú lehet. 

Az esti munkarend szerinti képzés óraszámai lényegében a nappalis óraszámok felével 

egyeznek meg, az érettségi követelményei viszont teljesen azonosak. E 

zért a képzés során fokozottan szükséges támaszkodni a tanulók önálló, otthoni tanulására, 

a tanult ismeretek otthoni begyakorlására. A konkrét feladatok meghatározásánál minden 

szaktanár, kollégáival egyeztetve, törekszik a tanulók egyenletes terhelésére. 

 

A felzárkóztató képzés időtartama 1illetve 2 év. 

A felzárkóztató képzés programja az általános iskola kerettanterveinek minimumkövetel-

ményeire épül, azzal a ténnyel, hogy az esti munkarend szerinti képzés óraszámai lényegé-

ben a nappalis óraszámok felével egyeznek meg. 

A közismereti fölkészítés első szakaszának meghatározó feladata a tanulási motiváció felkel-

tése, a tanulók sikerélményhez juttatása. Ehhez illeszkedik az alapismeretek rendszerezése, 

kiegészítése, stabilizálása, az alapkészségek és képességek fejlesztése 
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A tanév a mindenkor hatályos tanév rendjét leíró rendeletnek megfelelő időpontban kezdő-

dik és fejeződik be. 

A szakképzésben résztvevő tanulók a tanév során, illetve az első év után nyári szakmai gya-

korlaton vesznek részt. 
 

A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógus választás szabályai, csoportbontá-

sok és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Az igazgató minden tanévév első hetében elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a fog-

lalkozásokról, amelyekből a tanulók az adott tanévben választhatnak. 

A tájékoztató, lehetőség szerint, tartalmazza foglalkozást tartó pedagógus megjelölését. 

A tanulóknak az adott tanév második tanításai hetének végéig jelentkezhetnek a szabadon 

választott, meghirdetett foglalkozásokra. A foglalkozások az előírt minimális jelentkezők 

függvényében indulnak. 

Az iskolában csak korlátozott lehetőséget tudunk biztosítani arra, hogy a tanuló szabadon 

válassza meg tanárait. A csoportbontások az iskolában jellemzően valamilyen szakmai szem-

pont figyelembevételével történnek (pl. az adott tanulócsoportok, osztályok létszámától és a 

tanulók előképzettségétől függően). Iskolánkban, csoportbontásban tanítunk idegen nyel-

vet, bizonyos szakmai illetve informatikai tantárgyakat. Célunk ezzel, hogy az ismereteket 

elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának 

megalapozására. 

Azon esetekben, ha több tanár azonos foglalkozást szervez, és az iskola által meghatározott 

csoport- és osztályszervezést más szakmai indokok ezt lehetővé teszik, a tanuló – a létszám-

határok figyelembe vételével – az általa választott tanár foglalkozásaira járhat. Az iskola által 

meghatározott tanártól eltérő tanár választását az intézményvezető felé a tanév második 

tanítási hetének végéig kell a tanulónak jeleznie. 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik 

pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt le-

hetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell 

tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

 

Esti tagozaton az egyes képzések óraszáma a jogszabályoknak megfelelően a nappali képzés-

re előírt óraszámok 50 %-a. Ezen képzési formában feltételezni kell a nagyobb arányú önálló 

tanulást. 
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V. 2. Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje 

Az osztályba sororlásnál a szakképzésben az ugyanazon szakmára való jelentkezést vesszük 
figyelembe, az idegen nyelv tanításánál azok a tanulók kerülnek egy csopotba, akik a bejövő 
felmérés alapján hasonló szinten vannak. Esti gimnáziumban a hasonló korú és képességű 
tanulók kerülnek egy osztályba, amennyiben az azonos telephelyre való jelentekzési feltéte-
lek engedik. 
 

V. 3. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelmé-
nyei és formái 

Minden tanuló kötelessége a tanulás. A tananyag órai feldolgozása mellett elengedhetetlen 
az otthoni gyakorlás, felkészülés. 

A szaktanárok az anyag sikeresebb elsajátítása érdekében írásbeli és szóbeli házi feladatot 
jelölnek ki. Ennek során közölniük kell a diákokkal, milyen eszközöket használjanak a feladat 
megoldása során. Tájékoztatni kell a tanulókat arról is, hogyan történik az otthoni munka 
ellenőrzése és értékelése. A következő órán a kiadott feladatok elvégzését ellenőrizni kell, s 
a jó megoldást ismertetni.  

Az írásbeli beszámoltatás rendje: 

a)  A szaktanár a félév elején tájékoztatást ad arról, hogy a félév folyamán hány írásbeli 

számonkérés lesz, közli azok várható időpontját. 

b) Az írásbeli számonkérés pontos időpontját a számonkérést megelőző tanítási órán 

közölni kell. Közölni kell a számonkérés témaköreit. Az elvárt teljesítményt, az írásbeli mun-

ka értékelési módját, az elégséges szint eléréséhez szükséges teljesítményt. Egy oktatási na-

pon maximum kettő írásbeli számonkérés történhet. 

c) Az írásbeli feladatok általában olyan típusúak, mint a szakmai vizsga írásbeli feladatai.  

d) Az intézmény a szaktanárra bízza, hogy hány alkalommal kér számon írásban, de fél-

évenként a hallgató komplex értékeléséhez elegendő információnak kell rendelkezésre állni.  

e) Az írásbeli dolgozatokat 2 héten belül ki kell javítani. Az eredményt a tanulóval kö-

zölni kell. Biztosítani kell a dolgozatok megtekinthetőségét. A témazáró írásbeli dolgozatokat 

az adott tanévben őrzi meg a szaktanár. 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli feladatok (házi feladat) elvei és korlátai 

A házi feladatnál alapelv, hogy a tanári magyarázathoz, a feldolgozott tananyaghoz kapcso-

lódjon. A házi feladat az új ismeretek begyakorlását szolgálja, figyelembe véve a tanulók te-

herbíró képességét. A házi feladat érdemjeggyel nem értékelhető, kivéve ha a tanuló önként 

vállal feladatot (pl. kiselőadás, önálló beszámoló stb.). A házi feladat számonkérhető tanórai 

szóbeli vagy írásbeli feladat formájában. 

Az iskolai szünetekre több házi feladat nem adható, mint ahogy az egyik óráról a másikra 

normál körülmények között elvárható. 
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V. 4. A tanulók munkájának, magatartásának, szorgalmának értékelése nap-
pali tagozaton 

A tanulók rendszeres értékelése a pedagógiai folyamat meghatározó területe. Az értékelés 

végigkíséri az oktatási-nevelési folyamatot, s az egyes képzési szakaszokat különböző vizsgák 

zárják. Az osztályozásnál a hagyományos 5 fokú skálát használjuk. 

Év közben a szaktanár a tantárgy jellegének megfelelően értékeli a tanulók munkáját. Az ér-

tékelés alapjául szolgáló számonkérés történhet:  

 írásban (írásbeli feladat megoldása, tesztfeladatok, esettanulmányok készítése egy-egy 

nagyobb tantárgyi egységből)  

 szóban (szóbeli felelet egy-egy anyagrészből vagy több anyagrészből, beszámoló, stb.) 

 gyakorlati feladatok megoldásával (összefüggő feladatok kidolgozása, bizonylatok ki-

töltése, szituáció játékok, stb.) 

 egyéb módon (pl. szakmai gyakorlatok tapasztalatainak írásba foglalása, rövidebb házi 

dolgozatok készítése) 

 

Értékelési alapelveink: 

A tanulók teljesítményének értékelésére alkalmazott osztályzatban kifejezésre jut a tan-

anyag ismerete a tanulónak társaihoz viszonyított teljesítménye a tanuló egyéni teljesítmé-

nye. 

Az esszé jellegű írásbeli dolgozatoknál és szóbeli felelésnél személyre szabott értékelés al-

kalmazunk. Pontozáson alapuló értékelést alkalmazunk a teszteknél, a reláció-analízist 

igénylő feladatsoroknál, illetve a több kisebb, de kifejtendő kérdést tartalmazó dolgozatok-

nál. Ez esetekben a feladatlapokon minden esetben feltüntetjük az intervallum skála 5 foko-

zatú megfeleltetését. 

A pontozásos értékelésnél alapelvünk, hogy a tanulónak minimum 50 %-ot teljesítenie kell 

(ez a minimum teljesítmény az elégségeshez elegendő). 

Az osztálynaplóba tantárgyanként és félévenként minimálisan három osztályzatot kell rögzí-

teni minden tanuló esetében. 

A felsőfokú szakképzéseinknél az egyes tantárgyak értékelésénél a felsőoktatási intézmény 

előírásait is figyelembe vesszünk. 
 

A tanulók magatartása, szorgalma értékélése. 

A magatartás értékelésénél kifejezésre jut: 

 A Házirendben szereplő tanulói kötelességek teljesítésének mértéke. 

 A tanulónak az osztályközösségért végzett munkája. 

 A tanuló személyiségének fejlődése. 

A szorgalom értékelésében kifejezésre jut: 

 A tanulónak a képességeihez és előképzettségéhez viszonyított tanulmányi teljesít-

ménye. 

 A tanuló órai aktivitása. 

 A tanuló munkavégzésének rendszeressége, megbízhatósága. 
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V. 5. Más képzések beszámíthatósága az iskola szakmai képzési rendszerében 
 

Másik iskolából való átvétel 

Intézményünkbe átvételét kérő tanuló esetében az intézmény vezetője dönt az átvételről. 

Megvizsgálja, hogy a tanuló az eredeti iskolájában milyen tantárgyakat, mennyi óraszámban 

tanult. Amennyiben a tanuló olyan tárgyat nem tanult, amit az intézményünkben tanítunk, 

úgy osztályozó vizsgát ír elő az adott tantárgy adott évfolyamára vonatkozóan. Ha az átvételt 

kérő tanuló az adott tárgyat tanulta, de kevesebb óraszámban mint intézményünk helyi tan-

tervében előírt, úgy szintfelmérés után dönthet arról, hogy a tanulónak különbözeti vizsgát 

kell-e tennie. 

Az átvett tanulónak az osztályozó, vagy különbözeti vizsgájának letételére türelmi időt bizto-

sítunk, legfeljebb az adott tanév végéig.  
 

Az iskola szakmai képzései OKJ szerinti szakképzések, melyek a képzés inditásakor hatályos 

SZVK-k követelményeire, előírásaira épülnek. 

A beszámíthatóság módját és mértékét felsőbb szintű jogszabályok, az érvényes SZVK-k, va-

lamint az akkreditált programok tartalmazzák. 

Olyan esetben, ahol az előbb említett dokumentumok konkrét szabályt nem írnak elő, a be-

számíthatóság feltételei: 

 az óraszám azonossága (eltérés maximum 10% lehet),  

 a tematika azonossága, 

A beszámíthatóságról a szaktanár javaslata alapján az igazgató dönt. 

 

A beszámítással kapcsolatos alapelveink a következők: 

Ha a tanuló érettségi utáni képzésben (pl. felsőoktatási intézményben megkezdett és abba-

hagyott tanulmányok vagy más szakképzés) tanulta valamelyik tantárgyat, a tantárgy tanítá-

si óráinak látogatása alól kérheti felmentését. Az osztályfőnöknek benyújtott kérelemhez 

csatolni kell a hivatkozott bizonyítvány fénymásolatát és a szaktanár írásbeli állásfoglalását. 

A beszámított tantárgy érdemjegye megegyezik a korábbi képzésben szerzett érdemjeggyel. 

A nem szakmai nyelvi órák látogatása alól felmentést kizárólag államilag elismert nyelvvizsga 

bizonyítvánnyal rendelkező tanuló kérhet. A beszámításal kapcsolatosan további szabályozás 

írható elő az intézmény SZMSZ-ében vagy Házirendjében. 

 

 
 

V. 6. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának 
elvei 

Az oktatási folyamatban elsősorban az egyes tanegységek tanárainak előadásai kerülnek fel-
használásra. 
A pedagógusok szakmai és módszertani szabadságának érvényesítése a tanításhoz szükséges 
anyagok kiválasztásakor elsődleges szempont. A kiválasztáskor figyelembe kell venni az eset-
leges tanárváltásokat és a csoportok kialakításának rendjét, ezért szükséges az egységesség. 
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A tankönyv 

 tartalmazza a központi programban / helyi tantervben előírt ismeretanyagot, 

 feleljen meg a szaktudomány elvárásainak, a szakmai vizsga követelményeinek, 

 szolgálja eredményesen az adott képzés sajátos céljait. 
 
A tankönyv és taneszközök kiválasztásának szempontjai 

 Szakmai-tartalmi szempont: érvényesítése megkívánja, hogy minden pedagógus tér-
jen át a rendelkezésre álló új, modern tankönyvek, tankönyvcsaládok használatára. 

 Módszertani szempont: a különböző segédletek beszerzésekor érvényesüljön az egy-
séges pedagógiai és szakmódszertani eljárásmódok alkalmazása. 

 Oktatásszervezési szempont: egy osztályon és egy évfolyamon belül feltétlenül, isko-
lai szinten pedig a tanegységek, modulok tanításában több évfolyamon érvényesül-
jön az egységes tankönyv, illetve tankönyvcsalád alkalmazása, a csoportbontások, 
átmeneti vagy tartós, tervszerű vagy kényszerű összevonások, esetleges szervezési 
problémák megkönnyítésére. 

 Anyagi szempont: a diák kiadásainak könnyítése miatt feltétlenül figyelembe kell 
venni a tankönyvek árát. 

 
A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat veszik figyelembe:  

 A taneszköz feleljen meg az intézményegység helyi oktatási programjának.  

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több 
tanéven keresztül használhatóak 

 
Az intézményben alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek 

 Iskolánk sokszínűsége, sokoldalú tevékenysége, összetett cél- és feladatrendszere 
miatt a pedagógiai folyamatok megvalósításához szükséges eszközrendszere is igen 
sokrétű. 

 Az iskola elsődleges feladatait, céljai megvalósítását szolgája, figyelembe véve az is-
kola szellemiségének megtartását, továbbvitelét- a jó szakemberek képzése érdeké-
ben, különös tekintettel a fiatal felnőttek körében. 

 Intézményünkben intenzív pályázati tevékenységet folytatunk, amelyek lehetőséget 
biztosítanak alternatív pedagógiai módszerek alkalmazására, mint például az erdei is-
kola, tanulmányi kirándulások, egészségmegörző, környezettudatosságot erősítő tú-
rák, továbbá kiállítás, színházlátogatás és a hozzá kapcsolódó speciális foglalkozások, 
melyek tervezése, lebonyolítása során lehetőség szerint alkalmazzuk a projektmód-
szert is. 

 

 

V. 7. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

Magasabb évfolyamba léphet az a tanuló, aki minden tantárgyból legalább elégséges év végi 

(féléves tantárgy esetén fél év végi) osztályzatot kapott, illetve az előírt testnevelés tan-

tárgyra és szakmai gyakorlatra megfelelt értékelést kapott. 

Ha a tanuló a tanév végén egy vagy két tantárgyból kap elégtelen osztályzatot, a következő 

tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet. Ha mindkét tárgyból legalább 
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elégségesre javít, akkor magasabb évfolyamba léphet, illetve szakképzés esetén, a szakképe-

sítés szintjétől függően jelentkezhet szakmai vizsgára. 

Ha a tanuló a tanév végén három vagy több tantárgyból kap elégtelent, akkor megismétel-

heti a tanévet. 

Amennyiben a Testnevelés tantárgyat, illetve a szakmai gyakorlatot nem teljesíti, vagyis az 

értékelése “nem felelt meg”, javítóvizsgára nem bocsátható, az évfolyamot megismételheti. 

A magasabb évfolyamba lépéshez, félévi vagy tanév végi osztályzat megállapításához a tanu-

ló osztályozó vizsgát tehet, a magasabb szintű jogszabályok, az SZMSZ és a Házirend alapján. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha 

az előírt tanulmányi követelményeket minden tantárgyból sikeresen teljesítette. A tanulmá-

nyi követelményeket az egyes tantárgyi tantervek tartalmazzák. Az elégséges szinten való 

megfelelés a minimumkövetelmény. A tanulmányi követelmények teljesülését a szaktanár 

dönti el osztályzatával. A követelményeket különbözeti vagy osztályozóvizsgán is lehet telje-

síteni (másik osztályból vagy iskolából való átvétel, magántanuló, stb.) Ha az iskola szakkép-

zési évfolyamába való lépés előfeltétele az érettségi vizsga megléte, a tanuló akkor is meg-

kezdheti tanulmányait a szakképzési évfolyamon, ha a vizsgát megkezdte, de nem fejezte 

be. Tanulmányait azonban az adott évfolyamon csak akkor fejezheti be, ha a tanítási év első 

félévének utolsó napjáig az érettségi bizonyítványt megszerezte. 

Az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába lépő tanulót nem kell be-

íratni. 

A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapí-

tott tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is tel-

jesítheti. 

Az igazgató – a gyakorlati képzés kivételével – a tanulót kérelmére, – részben vagy egészben 

– felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló 

egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Az 

igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni 

adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. 

A magántanulót az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. 

Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által 

meghatározott időben osztályozóvizsgán ad számot tudásáról. 

 

V. 8. A hiányzások kezelésének rendje 

A tanulók hiányzásának igazolási módjait az intézmény Házirendje tartalmazza, mely szabá-

lyozás a magasabb szintű jogszabályok alapján lett meghatározva. 
 

V. 9. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemze-
tiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagok 

Az iskolában nem folyik nemzetiségi oktatás, a felnőttoktatás és a szakképzés miatt ezt a fe-

ladatot nem látja el. 
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V. 10. A Nemzeti Alaptantervben (NAT) meghatározott pedagógiai fela-
datok helyi megvalósításának részletes szabályai  

 
Fejlesztési területek – nevelési célok 

A fejlesztési területek és a nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 

értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt 

jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi 

hatásának is. 

E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az 

oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő atitűdökkel – 

egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igénye-

ket. 

 

Az erkölcsi nevelés 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük ki-

bontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majda-

ni önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen 

életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a 

tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi 

lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat 

felölelő megértésére, megvitatására. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt történelmi 

eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberel-

lenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és 

művészeti tantárgyak oktatása terén. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása 

támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és 

fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, 

a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, 

az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőte-

hetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, és 

elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek ezen alkotók helyes etikai alapú megítélésére 

is. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevéken-

ységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megis-

merését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, 

és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár köte-

lessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék 
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meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció 

kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési 

formákról. A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok 

és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentes-

ség, a méltányosság jellemzi. A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá 

nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) 

ellen fellépő törekvések felismerése. 

 Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári 

jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A ré-

szvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség 

és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös 

elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő 

tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az 

életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, 

különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése.   

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni 

a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kom-

petenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 

kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe tör-

ténő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. 

Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított ké-

szségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész 

folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, 

sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a 

kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes 

emberi kapcsolatok kialakításához. 

 A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsola-

tainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb 

környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének 

működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését 

az iskolai életbe. Kitüntetett feladata az intézménynek így a harmonikus családi minták 
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közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget 

nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket 

közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolában foglalkoznia 

kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és 

jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés 

és sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terhelése-

ket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók 

élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának 

célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség 

eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés- és megőrzés ösztönző erővel 

kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fen-

ntartására. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a 

mozgásra, a stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek 

alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük sza-

bályozására, a konfliktusok kezelésére.  Feladat, hogy a családdal együttműködve felké-

szítsük a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására 

a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a 

váratlan helyzetek kezelésében. Motiválni és segíteni kell a tanulókat a káros függőségekhez 

vezető szokások kialakulásának megelőzésében. Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a 

mozgástanulás a tanulók saját testképének megismerésében és a testtudat kialakításában. 

Mindennek sikere nagyban függ a komplex intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorla-

ti minőségétől. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 

ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik 

meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos 

olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problé-

mamegoldás, önkéntes feladatvállalás- és megvalósítás), amelyek gyakorlása 

elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát 

a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A 

természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és 

életkori sajátosságaikhoz, igényeihez igazodó ismeretátadás a természettudományos és 
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műszaki életpályákra való szocializáció sikerességének záloga. Stratégiai cél, hogy a 

természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a 

fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. 

Igazodjunk a természettudományos és műszaki műveltség mindennapi életben és a munka 

világában való hatékony alkalmazhatóságához. Az intézménynek fel kell készítenie őket a 

környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell 

arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb 

környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. A 

természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a nem 

hagyományos oktatásszervezési módszereknek egyre nagyobb szerepet kell biztosítani. 

Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet 

kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket. 

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versen-

géssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az ér-

tékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás terüle-

tén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.  

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra 

nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén 

felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi 

élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek 

a média működésével, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a 

valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének 

módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségé-

vel. 

 

http://www.lma.hu/


WWW.LMA.HU  51 

 

A tanulás tanítása  

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkeze-

tével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés 

és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrás-

ok; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre 

szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan 

rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, 

képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkal-

mazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának 

elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi tel-

jesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése  

 

Az iskolai műveltég tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a 

versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió országaiban a 

kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, ame-

lyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és hatékony 

alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív szerepvállalásra e 

változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához. Ezért lett az iskolai műveltség tar-

talmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott rendszere. Az oktatásnak – 

mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van abban, hogy az 

európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek 

a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sor-

suk alakításához.  

 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van 

személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkához. Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik 

hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén 

tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át 

tartó tanulás folyamatában formálódik.  

 

Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek 

támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a 

kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek 

fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos 

olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például a kritikus 

gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a kockázaté-

rtékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése.  
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A NAT-ban szereplő kulcskompetenciák az alábbiak:  

1. Anyanyelvi kommunikáció  

2. Idegen nyelvi kommunikáció  

3. Matematikai kompetencia  

4. Természettudományos és technikai kompetencia  

5. Digitális kompetencia  

6. Szociális és állampolgári kompetencia  

7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

8. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciája  

9. A hatékony, önálló tanulás  

 

1. Anyanyelvi kommunikáció  

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, vélemények, érzések 

kifejezését szóban és írásban egyaránt, valamint a kreatív nyelvhasználatot az élet minden 

területén. A kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes 

nyelvi funkciók ismerete. Célunk, hogy tanulóink rendelkezzenek azzal a képességgel, hogy 

különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tudjanak, képesek 

legyenek érveiket a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. 

Törekednünk kell arra, hogy képesek legyenek a kritikus és építő jellegű párbeszédre, tisztel-

jék az esztétikai minőséget és igényeljék mások megismerését.  

Ezen képességek fejlesztése elsősorban a magyar nyelv és irodalom tanmenetbe épül be, de 

egyetlen tantervből sem maradhat ki az anyanyelvi kommunikációs készség fejlesztése. A 

szakszókincs fejlesztésén túl törekszünk arra, hogy képesek legyenek különböző szövegeket 

és információkat feldolgozni, segédeszközöket használni. 

 

2. Idegen nyelvi kommunikáció  

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, vélemények, érzések megértése, kifejezése és értelmezése szóban és 

írásban. Ez a terület olyan képességeket igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák 

megértése. Az idegen nyelvi tanterveink (angol, német) felölelik a kommunikációhoz 

szükséges képességek fejlesztését, így a szóbeli üzenetek megértését, beszélgetések 

kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a szövegolvasást, szövegértést és 

szövegalkotást. A nyelvtanulás során megtanítjuk tanulóinkat arra, hogy képesek legyenek a 

segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv 

nem formális keretekben történő elsajátítására. A történelem, földrajz tantervek keretein 

belül is igyekszünk kialakítani azt a pozitív attitűdöt, mely magában foglalja a kulturális 

sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák iránti érdeklődést és kíváncsiságot.  
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3. A matematika kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége  

Szükséges ismeretek:  

 a számok, mértékek és struktúrák, az alapműveletek és alapvető matematikai re-

prezentációk ismerete,  

 a matematikai fogalmak, összefüggések és koncepciók megértése.  

Szükséges képességek:  

 rendszerezett, tudatos, és minél eredményesebb problémamegoldó gondolkodás és 

a döntési képességek fejlesztése,  

 az ismeretszerzési folyamatban való aktív részvétel,  

 a megértett és megismert ismeretek használata,  

 matematikai modellek keresése és alkalmazása a mindennapi helyzetekben 

(képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok),  

 a hétköznapi gondolkodás segítése (cselekvési stratégiák, folyamatok tervezése, ál-

lítások érvényességének és jelenségek valószínűségének mérlegelése, becslési ké-

pességek kialakítása),  

 a matematikai szimbólumok használata, gondolatok tömör megfogalmazása,  

 a matematika nyelvén történő kommunikáció fejlesztése,  

 a megfelelő segédeszközök használata (pl. számológépek, függvénytáblázatok, 

könyvek),  

 mások szóban és írásban közölt gondolatmenetének meghallgatása, megértése, saját 

gondolatok közlése, érveken alapuló vitakészség fejlesztése.  

Szükséges attitűdök:  

 az igazság tisztelete, a dolgok logikus okának és érvényességének keresése.  

A matematika kompetencia kialakítása elsősorban a matematika tantárgy tanításának a 

feladata. Minden oktatott tantárgy segíti a matematika kompetencia kialakítását és fel-

használja a tantárgy tanítása során.  

 

4. A természettudományos kompetencia a természettudományos gondolkodás 

fejlesztésének és alkalmazásának képessége  

Szükséges ismeretek:  

 a természet alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek, 

technológiai folyamatoknak az ismerete,  

 a tudományos elméletek szerepének ismerete a társadalmi folyamatok formá-

lódásában,  

 az alkalmazások és a technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak ismerete.  

Szükséges képességek:  

 a fenti ismeretek felhasználása a hétköznapi életben felmerülő problémák 

megoldására,  
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 a tudás gyakorlatias módon történő alkalmazása új technológiák, berendezések me-

gismerésében, működtetésében, problémamegoldásaiban,  

 az alkalmazott tudás felhasználása a természeti világ megmagyarázására, problémák 

fel-ismerésére és következtetések levonására,  

 a digitális kommunikációs-információs technikák alkalmazásának ismerete,  

 az áltudományos megnyilvánulásokkal szembeni, érveléseken alapuló vitakészség 

fejlesztése,  

 az emberi tevékenység által a természetben bekövetkezett változások megértése, az 

egyén felelőssége.  

Szükséges attitűdök:  

 a tudományos fejlődésnek saját magunkra, családunkra, közösségünkre és az egész 

Földre gyakorolt hatása iránti kritikus érdeklődés.  

A természettudományos kompetencia kialakítása elsősorban a természettudományos tantá-

rgyak feladata. Diákjainkat globális szemléletű, kreatív, kritikai gondolkodásra kell képessé 

tennünk. Ezt csak az oktatott tantárgyak követelményeinek összehangolt tervezése alapján 

lehet elérni. Ez iskolánkban kialakult gyakorlat alapján történik.  

 

5. A digitális kompetencia az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 

használatának képességét jelenti. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök:  

 a főbb számítógépes alkalmazások (szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, 

információtárolás),  

 az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommu-

nikáció,  

 (e-mail, hálózati egységek),  

 az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás 

terén,  

 az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémák ismerete.  

Szükséges képességek:  

 az információ megkeresése, összegyűjtése és feldolgozása, a valós és a virtuális 

kapcsolatok megkülönböztetése,  

 az eszközök használata, az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás.  

Szükséges attitűdök:  

 a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálóza-

tokban való részvétel.  

A digitális kompetencia kialakítása elsősorban az informatika tantárgy és a mindennapi is-

kolai kommunikációs eljárás feladata. Széleskörű felhasználása az oktatásban szükségszerű 

követelmény. Használata a munkaerőpiac csaknem minden területén alapvető követelmény, 

más területein pedig esélynövelő tényező. A digitális kompetencia fejlesztésének motorja 
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iskolánkban az a digitális kommunikációs eljárás, melynek magva a vezetők és pedagógusok, 

valamint a pedagógusok és diákok közötti multilaterális kommunikációs rendszer.  

 

6. Szociális és állampolgári kompetencia 

A szociális és állampolgári kompetencia a harmonikus életvitel és közösségi beilleszkedés 

feltétele, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén a tanulók építő módon 

vehetnek rész a társadalmi életben. Képesek legyenek konfliktusokat megoldani, és a demo-

kráciáról kialakult tudásukat felhasználva aktívan vegyenek rész a közügyekben.  

A személyes és szociális jóléthez szükséges fizikai és mentális egészségre vonatkozó is-

mereteket a tanulók a biológia és testnevelés tantárgyak keretében sajátítják el. E kompe-

tencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken jól tudjanak kommunikálni, 

megértsék a különböző nézőpontokat, empatikusak és a változások iránt fogékonyak legy-

enek. Ennek a területnek a fejlesztése elsősorban az osztályfőnöki órákon és a 11. évfoly-

amon bevezetésre kerülő etika órán történik.  

Az állampolgári kompetencia a demokrácia és az állampolgárság fogalmának és az állampol-

gári jogoknak az ismeretén alapul. Ide tartozik még az Európai Unió struktúráinak, cé-

lkitűzéseinek, értékeinek az ismerete is. Ezen ismeretek megszerzésére a történelem tan-

tervbe beépített állampolgári ismeretek valamint a földrajz tantárgyak keretében van le-

hetőség.  

 

7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia úgy a tanulási időszakban, mint a 

munkavállalás idején segíti tanítványainkat abban, hogy megismerjék tágabb környezetüket, 

képesek legyenek a kínálkozó lehetőségek felismerésére és megragadására.  

A kompetencia lényege az, hogy az ember képes legyen az őt körülvevő események, le-

hetőségek jellemzően objektív, szélsőségeket kerülő értékelésére, a számára szükséges in-

formációk kiszűrésére és konstruktív alkalmazására. A kezdeményezőképességre és vál-

lalkozókészségre szükség van az iskolai tanulmányok során, hiszen a felkészülési stratégia 

kialakítása, tanulási metódus kifejlesztése, tantárgyválasztási lehetőségek áttekintése, 

érettségi vizsgatárgyak kiválasztása, stb.) igénylik ezt. Szükség van rá azonban az aktív 

munkavégzés idején is az álláslehetőségek megkeresése, a végzettséggel adekvát munkahely 

megtalálása, a felvételi interjúkra való optimális felkészülés, a munkahelyen kialakítandó 

kapcsolatok felmérése és működtetése, a munkahelyi vezetővel való kapcsolat stratégiai kia-

lakítása, stb. alkalmával.  

Nem nélkülözhető a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia a családi életvitel 

kialakításakor, a családi gazdálkodás megteremtésekor sem. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia kialakítása az intézményünkben a 

szakmai tantárgyak keretén belül valósul meg.  
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8. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciája  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciája magában foglalja az 

esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fon-

tosságának megismerését és befogadását. A szóban forgó kompetencia-terület fejlesztését 

az iskolában folyó művészeti képzés ugyanúgy fejlesztheti, mint ahogyan az fejlődhet a mé-

dia segítségével. Fejlesztésében különösen nagy szerepe van iskolánkban az irodalomnak, a 

zenei képzésnek, a hangverseny- és színházlátogatásoknak.  

Tanítványainknak a középiskolai évek alatt meg kell ismerkedniük Európa sokszínűségének 

tényével, az európai országok, nemzetek kulturális és nyelvi sokféleségével, az egyediség 

megőrzésének igényével. E kompetencia-terület fejlesztését ezért az idegen nyelvi oktatás 

során is szem előtt kell tartanunk, ahogyan sort kell rá keríteni az osztályfőnöki órák temat-

ikájában is. Tanítványainknak meg kell ismerkedniük a műalkotások elemzésének eszköz-

rendszerével, véleményt kell tudniuk alkotni művekről, képessé kell válniuk az önkifejezésre, 

saját nézőpontjuknak mások elképzeléseivel való összevetésére. Nyitott, érdeklődő, mások 

és saját környezetük és kultúrájuk által fogékony fiatalokat kell nevelnünk, akik képesek a 

művészi önkifejezés megértésére és a mindennapi emberek által küldött „üzenetek” kó-

dolására és dekódolására.  

 

9. A hatékony önálló tanulás  

A hatékony önálló tanulás azt jelenti, hogy tanulóink képesek legyenek kitartóan tanulni 

saját tanulásukat megszervezni, az idővel és az információval hatékonyan gazdálkodni. A ha-

tékony és önálló tanulás feltétele, hogy a tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, 

készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a 

számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, támogatást. Az osztályfőnöki tanter-

veinkben szerepel, hogy már a tanulási folyamat elején megismertetjük tanulóinkat a ha-

tékony tanulási módszerekkel, segítünk abban, hogy kialakítsák a saját tanulási straté-

giájukat. Ezen kívül az egyes tantárgyi ismeretek elsajátításának speciális módszereire az 

egyes tanórákon kell, hogy sor kerüljön. Folyamatosan igyekszünk a tanulás iránti motivációt 

fenntartani és képessé tenni tanulóinkat arra, hogy korábbi tanulási és élettapasztalataikat 

felhasználják, új tanulási lehetőségeket kutassanak fel és a tanultakat az élet minden terüle-

tén széles körben alkalmazzák. 

 

V. 11. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, 
a szóbeli felvételi vizsga követelményei  

 
A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó-, különbözeti, javító és pótló vizsga) szabályait a 

20/2012. (VIII.31.) rendelet a nevelési-oktatási intézmények működésértől és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 64 és 73.§-a alapján állapítottuk meg.  

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni.  

A vizsgabizottság tagja:  

 elnök  
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 legalább két olyan pedagógus, aki jogosult az adott tantárgy tanítására (Nkt. 3. 

melléklete) 

Az elnököt és a tagokat az intézményvezető illetve az általános intézményvezető-helyettes 

bízza meg. Az elnök felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért, ennek keretében:  

 meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette 

vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,  

 vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,  

 átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint  

 aláírja a vizsga iratait,   

 a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.  

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az intézményvezető illetve az általános 

intézményvezető-helyettes készíti elő, ennek keretében  

 felelősek a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 

megteremtéséért.  

 döntenek minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő 

ügyben, amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,  

 írásban kiadják az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodnak a 

helyettesítésről,  

 ellenőrzik a vizsgáztatás rendjének megtartását,  

 minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a vizsgát 

szabályosan, pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.  

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.  

Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató 

pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne 

segíthessék.  

A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében 

megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd 

kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 

Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat 

ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja 

számológép, számítógép használatát, amelyet a vizsgaszervező intézménynek kell 

biztosítania.  

Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 

A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

tantárgyanként hatvan perc. 

http://www.lma.hu/


WWW.LMA.HU  58 

 

Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a 

vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az intézményvezető illetve 

általános intézményvezető-helyettes engedélye alapján a tanuló 

 az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésére álló időt legfeljebb harminc 

perccel meg kell növelni,  

 lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

használja,  

 az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet.  

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – 

harmadik vizsgaként is megszervezhető.  

 

Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 

feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, 

aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató 

pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az 

intézményvezetőnek illetve az általános intézményvezető-helyettesnek, aki az írásbeli vizsga 

befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos 

bejelentést. Az intézményvezető illetve az általános intézményvezető-helyettes a 

megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a 

vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, 

adatot, információt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A 

jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az intézményvezető illetve az általános 

intézményvezető-helyettes és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a 

jegyzőkönyvre rávezetheti.  

 

Az intézményvezető illetve az általános intézményvezető-helyettes az írásbeli vizsga 

folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat – az üres és a piszkozatokat 

tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató 

pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont feltüntetésével – lezárja és a 

vizsgairatokhoz mellékeli.  

 

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a 

vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden 

értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.  

Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a 

vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását 
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rávezeti a feladatlapra, és értesíti az intézményvezetőt illetve az általános intézményvezető-

helyettest.  

Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az intézményvezető illetve az 

általános intézményvezető-helyettes és két másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem 

vevő – pedagógusból álló háromtagú bizottság a cselekmény súlyosságának mérlegeli, és  

 a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, 

és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott 

teljesítményt,  

 az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, 

vagy  

 amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 

eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó 

teljesítményét.  

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 

foglalni.  

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

vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.  

A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint 

amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – 

amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt.  

Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár 

gondoskodik.  

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a 

szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de 

gondolatait szabad előadásban kell elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében 

a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több.  

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.  

A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg.  

A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja 

folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság 

tagjaitól segítséget kaphat.  

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha 

meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során 

önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos 

tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos 

tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt.  

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez 

esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az 
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elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot 

ennek alapján kell kiszámítani.  

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább 

tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  

Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt 

értékelést a vizsgajegyzőkönyvre.  

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az intézményvezető illetve az 

általános intézményvezető-helyettes engedélye alapján a vizsgázó:  

 számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,  

 a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a 

vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek 

megfelelő tételeket kell kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló 

időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legfeljebb 

tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  

 

Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, 

vizsgáztató tanár felügyelete mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc 

percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár 

felolvassa.  

Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 

vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de 

ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság 

megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga 

jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.  

A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az általános 

intézményvezető-helyettes illetve az adott tagintézmény vezetője az írásbeli vizsga erre 

vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza.  

 

A gyakorlati vizsgafeladatokat – legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal – az 

intézményvezető illetve az általános intézményvezető-helyettes hagyja jóvá.  

A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött 

a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről.  

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati 

vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, 

egészségvédelmi előírásokról.  

A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben 

meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének 

ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő 
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feladatok szerinti megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat 

rendelkezéseket.  

Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak 

fel nem róható okból kieső idő.  

A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel kell 

értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a 

tanszak megnevezését, a vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt 

osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati oktatást végző szaktanár írja alá.  

A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga hely-színén 

készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott 

osztályzatok alapján kell meghatározni.  

A tanulmányok alatti vizsga független vizsgabizottság előtt is letehető. A független 

vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. A 

kormányhivatal a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati vizsgatantárgyak esetén az érintett 

szakközépiskolai ágazat vagy szakképesítés – szakképzési törvényben meghatározott –

országos szakképzési névjegyzéken szereplő szakértőjét kéri fel a vizsgabizottság tagjának.  

 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 

harmincadik napig, a hiányzás miatti osztályozó vizsga esetében az engedély megadását 

követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 

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

milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az intézményvezető illetve az általános 

intézményvezető-helyettes a bejelentést hét napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. A 

kormányhivatal az első félév, valamint a tanítási évutolsó hetében szervezi meg a vizsgát.  

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon 

belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt 

független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az intézményvezető a kérelmet nyolc napon belül 

továbbítja a kormányhivatalnak.  

Az osztályozó vizsgára jelentkezés elfogadásáról a szaktanár és az osztályfőnök 

véleményének figyelembe vételével az általános intézményvezető-helyettes dönt.  

Ha a tanuló a tantárgyat osztályozó vizsgával teljesítette előrehozott érettségi indokával, 

mindaddig járnia kell az órákra, ameddig az adott tantárgyból sikeres előrehozott érettségi 

vizsgát nem tett. Sikeres előrehozott érettségi esetén kérelmezheti felmentését a tanórák 

látogatása alól az általános intézményvezető-helyettesnél.  

Az osztályozó vizsga dokumentálását a jegyzőkönyv lezárását követő öt munkanapon belül el 

kell végeznie az osztályfőnöknek. 
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A felnőttoktatás nem nappali tagozatain folyó oktató-nevelő munka ellenőrzési, mérési, 

értékelési rendszere  

Az ellenőrzés, mérés, értékelés szerepét illetően a felnőttoktatásban is az intézmény általá-

nos elvei az irányadóak. A felnőttoktatásban az alábbi ellenőrzési, mérési, értékelési mód-

szereket preferáljuk:  

A beszámoló helyi szabályai:  

Az írásbeli beszámoló tételeit (feladatsorát) a szaktanár állítja össze, azt a beszámoló kezde-

téig szolgálati titokként kell kezelni.  

A szóbeli beszámolót az írásbeli dolgozatok kijavítása után, arányosan elosztva kell lebonyo-

lítani. Egy napon a tanulók legfeljebb négy tantárgyból tehetnek szóbeli beszámolót.  

A beszámolók során egy tanteremben egyszerre max. 6 tanuló tartózkodhat.  

Az írásbeli dolgozatok eredményeit legkésőbb a szóbelin közölni kell a tanulókkal.  

A beszámolók eredményeiről a szaktanárok osztályozóívet vezetnek.  

A szaktanárok kötelesek a beszámoló eredményeit 3 napon belül az osztálynaplóba is átve-

zetni.  

A beszámolón a tanulók részvétele kötelező.  

Az a tanuló, aki a beszámolón nem tud részt venni, előzetesen halasztást kérhet, de a be-

számoló letételére legfeljebb három hét halasztást kaphat.  

Ha a tanuló önhibáján kívül a beszámolón nem jelenik meg, de távolmaradását két héten 

belül igazolja, utólagos beszámolót tehet az igazolást követő három héten belül, de külön 

engedéllyel is csak legkésőbb a következő beszámolási időszakig.  

Az elégtelen eredményű beszámolót megismételni csak egyszer lehet.  

Azt a tanulót, aki beszámolási kötelezettségének az engedélyezett határidőig nem tett ele-

get, ill. a beszámolóról való távolmaradását a fenti szabályok szerint nem igazolja, törölni 

kell a tanulók sorából. Az ilyen tanuló iskolával fennálló jogviszonya megszűnik, tanulmánya-

it csak az évfolyam megismétlésével, az iskolába történő újbóli beiratkozással folytathatja.  

 

A felvételi vizsga elvei 

A 9. évfolyamra való bekerüléshez az iskola felvételi vizsgát nem rendez, a tanulók felvéte-

lénél 7. osztályos év végi, ill. 8. osztályos félévi eredményeik alapján kerülnek rangsorolásra. 

A következő tantárgyak eredményeit vesszük figyelembe a rangsorolásnál: magyar nyelv, 

magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika/számítástechnika. 

A tantárgyakból szerzett érdemjegyeket pontértékként vesszük figyelembe, így maximálisan 

60 pont szerezhető. A tanulókat az elért pontszámok alapján rangsoroljuk, és a férőhelyek 

figyelembe vételével határozzuk meg a felvételi rangsort. Azonos pontszám esetén a HHH 

tanulókat előnyben részesítjük. 

Abban az esetben, ha a képzés megkezdésével kapcsolatos előírás úgy rendelkezik, akkor 

szükséges az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton és/vagy a pályaalkalmassági vizsgálaton 

való megfelelés is. 
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A szakképző évfolyamokra iskolánk felvételi vizsgát nem tart, a jelentkezőket a jelentkezés 

sorrendjében vesszük fel. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a kerettantervben, illetve a szak-

mára vonatkozó szakmai programban meghatározott követelményeket az adott évfolyamon 

minden tantárgyból teljesítette, beleértve a szakmai gyakorlatot is. 

 

V. 12. A szakmai záróvizsga: 

A szakmai záróvizsgára bocsátás feltételeit, a vizsga tartalmi elemeit, a vizsgáztatás szabálya-

it a magasabb szintű jogszabályok mellett az adott képzés indításakor érvényes SZVK-k hatá-

rozzák meg. 

 

V. 13. Az SNI-s, BTMN-es tanulók szakmai képzése: 

Intézményünk szakmai képzésében résztvevő SNI-s vagy BTMN-es tanulók esetében a kép-

zés az SZVK-k és Központi Programok adta lehetőségek határain belül a személyes adottsá-

gok figyelembe vételével történik. 

 

V. 14. Érettségi vizsga szervezése 

 

Az érettségi vizsga kötelező tantárgyai 

Az érettségi vizsgán a következő vizsgatantárgyakból kötelező vizsgát tenni: 

 - magyar nyelv és irodalom 

 - történelem 

 - matematika 

 - idegen nyelv 

 

Az érettségi vizsga szervezése 

Intézményünk középszintű érettségi vizsgát szervez a tavaszi vizsgaidőszakban. 

Előrehozott  

Bármely tanuló tehet előrehozott érettségit, ha az érettségire bocsájtás követelményének 

előtanulmányai megfelelnek. A sikere előrehozott érettségi eredmény alapján a további 

év(ek)ben az adott tantárgy óralátogatásától eltekintünk. 

Rendes 

Az érettségi vizsga a tagozat sajátosságából adódóan külön térítési díjköteles, amelynek 

mértékét intézményi szinten az éves ütemterv tartalmazza. 

A régi diákjainknak is lehetőséget biztosítunk, javító, pótló, kiegészítő érettségi vizsgára je-

lentkezésre. 

Az érettségi vizsga menete a központi érettségi vizsgaszabályzat alapján történik. 

Az érettségi vizsgadolgozat javító és kérdező tanárának (ha az nem összeférhetetlen) a tan-

tárgyat tanító szaktanárt kérjük fel. 
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A választható, illetve az emelt szintű érettségi vizsgatárgyakra való felkészítés 

Az érettségit megelőző két évben (11-12. évfolyam) tanítványink egy vagy két tantárgyból 
emelt szintű képzésben vehetnek részt. Minden tanévben május 15-ig írásban nyilatkoznak, 
hogy mely tantárgyakat választották. Ha a tanuló olyan tantárgyat választ az utolsó 
évben,amit nem tanult emelt szinten az előző tanévben, akkor a tanévet megelőző 
augusztus utolsó hetében osztályózó vizsgát kell tennie. Csak akkor kapcsolódhat be az 
emelt szintű csoport munkájába, ha a vizsgán lealább elegséges osztályzatot szerzett. 

választható 
érettségi vizsga-

tárgy 

felkészítési kötelezettség 
tantervi köve-

telmények 
megjegyzés 

középszinten emelt szinten 

magyar nyelv és 
irodalom 

x x   

matematika x x   

történelem x x   

idegen nyelv 
(angol, német) 

x x   

informatika x x   

szakmai előké-
szítő tantárgy 

x x  2014/2015-ös 
tanévtől felme-
nő rendszerben 

földrajz x    

biológia x    

testnevelés x    

 

Az érettségi vizsgatárgyak részei és követelményei 
Tantárgy Témakörök 

Magyar nyelv és irodalom 

Ember és nyelv 
A nyelvi szintek 
A magyar nyelv története 
Nyelv és társadalom 
Kommunikáció 
A szöveg 
Stílus és jelentés 
Életművek a magyar irodalomból 
Portrék 
Világirodalom 
A kortárs irodalomból 
Látásmódok 
Színház és dráma 
Világirodalom 
Az irodalom határterületei 
Regionális kultúra 
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Korszakok, stílustörténet 
Műfajok, poétika 
Értelmezési szintek, megközelítések 
Témák, motívumok 

Matematika 

Halmazelmélet, logika 
Számfogalom es műveletek 
Számelmélet 
Algebrai kifejezések, műveletek 
Hatvany, gyök, logaritmus 
Egyenletek es egyenletrendszerek 
Egyenlőtlenségek es közepek 
Függvények 
Sorozatok 
Geometriai transzformációk 
Háromszögek geometriája 
Négyszögek, sokszögek geometriája 
Kör geometriája 
Térgeometria 
Vektorok 
Koordinátageometria 
Trigonometria 
Mérés geometriában 
Leíró statisztika 
Valószínűség számítás 

Történelem 

Az ókor es kultúrája 
A középkor 
A középkori magyar állam megteremtése es virágkora 
Szellemi, társadalmi es politikai változások az újkorban 
Magyarország a Habsburg Birodalomban 
A polgári átalakulás, a nemzetállamok es az imperializmus 
kora 
A polgárosodás kezdetei es kibontakozása Magyarországon 
Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 
Magyarország története az első világháborútól a második 
világháborús összeomlásig 
Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 
A jelenkor 
A mai magyar társadalom 
 

Idegen nyelv 

Személyes vonatkozások 
Környezetünk 
Az iskola 
Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Életmód 
A munka világa 
Tudomány és technika 
Utazás, turizmus 
Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Földrajz 
Térképi ismeretek 
Kozmikus környezetünk 
A geoszférák földrajza 
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A kőzetburok 
A levegő burok 
A vízburok 
A talaj 
Földrajzi övezetesség 
Népesség- es településföldrajz 
A világ változó es társadalmi-gazdasági kepe 
Világgazdaság 
A gazdasági ágazatok 
A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, or-
szág csoportok es országok Magyarország földrajza 
Európa regionális földrajza 
Az Európán kívüli földrészek földrajza 
A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 

Biológia 

Bevezetés a biológiába 
Egyed alatti szerveződési szint 
Az egyed szerveződési szintje 
Az emberi szervezet 
Egyed feletti szerveződési szint 
Öröklődés, változékonyság, evolúció 

Kémia 

Általános kémia 
Szervetlen kémia 1. 
Kémiai számítások 
Szerves kémia 2. 

Fizika 

Mechanika 
Hőtan, termodinamika 
Elektromágnesség 
Fizika- és kultúrtörténeti ismerek 
Gravitáció, csillagászat 
Atomfizika, magfizika 

Informatika 

Információ es társadalom 
Informatikai alapok – hardver 
Informatikai alapok – szoftver 
Szövegszerkesztés 
Táblázatkezelés 
Adatbázis-kezelés 
Információs hálózati szolgáltatások 
Prezentáció (bemutató es grafika) 
Könyvtárhasználat 

 

Tantárgyi követelmények 

Minden tantárgy tanításához a szaktanárok kidolgozzák a tanmeneteket 

Magyar nyelv és irodalom 
A tanulók 

 ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv 
egymásra hatását 

 ismerjék meg környezetük értékeit bemutató irodalmi alkotásokat! 

 ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő értékeket, az ember és a természet 
közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását 
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 legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, véle-
ményalkotásra, érvelésre 

A tanulókban 

 erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük 

 sajátítsák el a médiumok elemzésének technikáit 

 alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés, 
vitakészség, véleményalkotási képesség 

Történelem 
A tanulók 

 tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az 
életmódra,a közösségi normák alakulására 

 ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisz-
telete 

 legyenek képesek a globális problémákra megoldásokat keresni a  népek példáján 
keresztül 

 értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan 
az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításá-
ban, csökkentésében 

Idegen nyelv 
A tanulók 

 idegen nyelvi kommunikáció képessége fejlődjön  

 legyen motiváció az idegen nyelv elsajátításához (párbeszédes segítség) 

 legyen képes idegen nyelven is logikusan rendezni mondanivalóját 

 tudják használni az internet előnyét nyelvtanulásukhoz 

 ismerjék fel az idegen nyelv adta egyéb lehetőségeket: zenehallgatás 
Matematika 
A tanulók 

 váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított összefüggéseket matema-
tikai módszerekkel demonstrálják 

 logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön 

 tudják megfigyelni az embert körülvevő mennyiségi és térbeli viszonyokat 

 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére 
statisztikai módszerek alkalmazásával 

 tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni 

 váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 
feldolgozására 

 ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket ele-
mezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levonni 

 legyenek képesek reális becslésekre 

 tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni 
Fizika 
A tanulók 

 váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára 

 ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) egés-
zségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit 
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 ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analó-
giákat, valamint az élő, és élettelen közötti kölcsönhatásokat 

 mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad 
csak felhasználni 

 ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, előregondolkodó ál-
lampolgárrá 

 ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat 
Informatika 
A tanulók 

 legyenek képesek az interneten illetve a szakirodalomban információkat keresni, 
konkrét, a valós életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket ele-
mezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levonni 

 legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, válja-
nak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és fel-
dolgozására 

 használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre 

 ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezéseket 

 váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított összefüggéseket informati-
kai módszerekkel demonstrálják (számítástechnika alkalmazása, könyvtárhasználat, 
irodalmi hivatkozások) 

 a szoftverek (adatok táblázatos tárolása, kiértékelése, összefüggések vizsgálata, sta-
tisztikai módszerek alkalmazása) segítségét tudják használni más tantárgyakban 

Kémia 
A tanulók 

 legyenek képesek az elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére 

 ismerjék az anyagokat 

 ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatá-
sait, tartózkodjanak ezek kipróbálásától 

 értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, va-
lamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait 

Földrajz 
A tanulók 

 szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen kör-
nyezetükről 

 érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és 
társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit 

 értsék meg, hogy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei, hagyományai 
meghatározzák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket 

 értsék meg, hogy a társadalom földrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld 
erőforrásainak kimerüléséhez vezet 

 ismerjék meg a globális problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetősé-
geit 

 a környezet értékeinek megismerésével erősítsék a környezettudatos életmód iránti 
igényüket alakítsák ki az igényt a szülőföld cselekvő felfedezésére 
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 fejlődjön közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak megol-
dásában való aktív részvételi készség 

Biológia 
A tanulók 

 ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérsék-
lési  

 ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok 
között az ok-okozati összefüggéseket 

 legyenek tájékozottak a földi élővilág sokféleségét, valamint az emberek és biológiai 
környezetük közötti kapcsolatrendszert illetően 

 ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat 

 legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére 

 sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat 
Művészeti ismeretek 
A tanulók 

 ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát 

 ismerjék meg a zenei ábrázolásnak módjait 

 tudják, hogy az élő és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban 
egyaránt akusztikus élményt jelentenek 

 ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit 

 ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére 

 tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira 

 ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését 

 kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket 
Etika 
A tanulók  

 szerezzenek ismeretet az egészségfejlesztés, egészségügyi ellátás területéről 

 legyen igényük a nemzeti ünnepek megtartására, a hagyomány őrzésre és haza sze-
retetre 

 tudjanak különbséget tenni jó és rossz között, érezzék az erkölcsi értéket 
A tanulókban  

 ébredjen fel a környezet védelme iránti akarat. 
Mozgóképkultúra és médiaismeret 
A tanulók 

 ismerjék meg a média kifejezőeszközeit 

 ismerjék meg a média társadalmi szerepét 

 tudja felismerni és megnevezni a mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online 
kommunikáció szövegszervező alapeszközeit 

A tanulókban 

 tudatosuljon, hogy miért jelenik meg a média közönsége kettős szerepben, mint vá-
sárló és mint áru 

 tudatosuljon  az internethasználat biztonságának problémái 

 ébredjen vágy az érdekek, nézőpontok, politikai és gazdasági érintettség, illetve mű-
faji, nyelvi különbségek feltárása 
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Testnevelés és sport 
A tanulók 

 ismerjék meg testtartásért felelős izmok erősítését 

 ismerjék meg csapaton belüli szerepnek való megfelelést 

 sport körülményi között is ismerjék meg a kreativitást, együttműködést 
 

A tanulókban 

 fejlődjön önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése 

 az önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése 

 alakuljon ki a stressz oldás gyakorlata és a relaxáció 
 
Tanórai keretek Szakiskolában  
Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom 
A tanulók 

 tudjanak  teljes mondatokban fogalmazni  

 tudjanak  helyesen írni  

 váljanak képessé a saját vélemény megfogalmazására  

 ismerjék fel a manipuláció eszközeit a különböző médiumokban  

 készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre 

 legyenek képesek rövid történetet írni előre meghatározott szempontok segítségé-
vel 

 legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket 
A tanulókban 

 fejlődjön az írásjel-használata és olvasási készség 
 

Idegen nyelv 
A tanulók 

 rendelkezzenek a célnyelvi országokkal kapcsolatos alapvető ismeretekkel. 

 legyenek képesek a legalapvetőbb tanulási stratégiák alkalmazására. 

 legyen képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-öltözködés”, 
az „élelmiszerek-étkezési szokások”, a „szabadidő” és a „szakma világa” témakörök-
höz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből a legalapvetőbb információk kiszűrésé-
re és felhasználására egy meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdekében 

 legyenek képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 
kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatot alkos-
son 

 
Matematika 
 A tanulók 

 behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek érté-
két 

 tudjanak értelmezni relációkat pl. (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (pl. és, 
vagy, ha-akkor, is) 

 tudjanak alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, a százalékszámítást 

 legyenek képesek elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat, mértékegy-
ségeket használni 
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A tanulókban 

 fejlődjön matematika által az egyszerű szöveges problémák értelmezése 

 alakuljon ki a szimmetria, hasonlóság, egybevágóság felismerése 

 fejlődjön a tájékozódás a számegyenesen, derékszögű koordinátarendszerben 
 

Társadalomismeret (történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek,  
gazdaságföldrajz) 
 

 legyenek képesek az információgyűjtésre 

 legyenek képesek elmondani saját tapasztalataikat mindennapi élethelyzetekben 

 tanulók legyenek, képesek legyen a társadalmi-természeti környezet változásait 
érzékelni 

 tudjanak véleményt nyilvánítani a különböző események kapcsán 

  tudják, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek betartásával legyenek 
képesek saját érdekeiknek megfelelően cselekedni  

A tanulókban 

 alakuljon ki az ökológia fogalma 

 fejlődjön a hagyományos és alternatív energiaforrások közötti összehasonlító képes-
ség 

 alakuljon ki ellenérzés a pazarló használat, környezetszennyezés ellen 

 alakuljon ki a természetvédelem és a környezetvédelem 
 

Természetismeret (biológia, fizika, kémia, természetföldrajz) 
A tanulók 

 nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra 

 legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére  

 ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket 

 legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott di-
agram ismeretében adatok, folyamatok meglátására 

 legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére 
 

Osztályközösség-építés 
A tanulók  

 ismerjék meg, hogy hogyan lehet kommunikációval megoldani konfliktusokat 

 ismerjék meg ön- és énképüket 

 legyenek képesek  az írott szövegek megértése, és esetenként írott szövegek 
létrehozása 

 ismerjék meg az életpálya- és karrierépítéshez szükséges feltételeket 

 legyenek tisztában diákmunkához szükséges feltételekkel 
A tanulókban 

 alakuljon ki igény a könyvtár használatára 
 

Tanórai keretek a szakmai tantárgyakhoz 
A tanulók ismerjék meg az általuk választott szakma 

 szakmai kompetenciáit 

 személyes kompetenciáit  

 társas kompetenciáit 

 módszerkompetenciáit 
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V. 15. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja 

Kutatási eredmények igazolják, hogy az iskola, annak „társas klímája" miatt nem hagyható ki 

az egészséges életre nevelés színterei közül. 

A Nevelési program ifjúságvédelemmel kapcsolatos részében már foglalkozott olyan felada-

tokkal, amelyek kapcsolatosan az egészségnevelési célokkal, a megelőzéssel. Az iskola szer-

vezi a diákok idejének nagy részét, ezért az intézmény pedagógusai, felkészültségüknek kö-

szönhetően sok esetben hamarabb felfigyelhetnek a problémákra, mint a család. 

Olykor a család értékközvetítő, magatartásmintát nyújtó funkciójában keletkezett zavarok 

vezethetnek deviáns magatartási formákhoz, amelyek felismerésében az iskolának jelentős 

szerepe van. 

 

Az iskola által deklarált egyéni képességeket figyelembe vevő nevelő-oktató munka és tan-

órán kívüli foglalkozások keretein belül a pedagógusoknak észre kell venniük a tanulók köré-

ben: 

 gyenge edzettségi állapot, 

 fokozatos vagy hirtelen teljesítménycsökkenés a tanulásban, 

 izolált helyzet a kortárscsoportban, 

 öltözködés, frizura, a külső elhanyagoltsága, 

 kétségbeesett, sokszor inadekvátnak látszó kísérletek a figyelemfelkeltésre. 

 

Egészségnevelési program és a mindennapos testedzés 

Az iskolai egészségnevelési program azoknak a célirányos és konkrét pedagógiai egészségfej-

lesztési feladatoknak a tervezési, szervezési megvalósítási folyamatát jelenti, melyek a má-

sodlagos prevenció elősegítését célozzák. 

A cél, hogy az egészségfejlesztő program eredményeként csökkenjenek a veszélyeztető té-

nyezők és erősödjenek a védőtényezők. Célunk a diákok hiányos ismereteinek pótlása, reális 

önértékelés, önnevelésre való képesség kialakítása, a társas viselkedés szabályszerűségének 

megismerése, az érték tudatosítása, az egészségre ártalmas élvezetek, időtöltés elutasítása. 

 

Az iskola szerepe az egészségnevelésben több területre terjed ki: 

 az egészségvédelemre vonatkozó modern ismeretek átadása 

  megtanítani, hogy az élet és egészség alapvető érték 

  motiválni a tanulókat egészségvédő magatartás kialakítására 

  segíteni a tanulókat abban, hogy helyes döntéseket hozzanak az életvezetésben 

 megteremteni azt, hogy az iskolai környezet, mint élettér biztosítsa az egészséges 

testi, lelki, szociális fejlődést  

 a pedagógusok olyan életvitelt folytassanak, hogy az pozitív hatással legyen a tanu-

lókra 

 megérteni azt, hogy az egészség a szervezet és a környezet közötti kapcsolatból fa-

kad. 
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Védő tényezők: az iskola 

 bátorítja a célkitűzéseket, a kiemelkedő eredményeket, 

 nevelői gondoskodást nyújt, 

 szocializációs készségeket fejleszt (önzetlenség, együttműködés), 

 vezetői és döntéshozatali lehetőségeket kínál, 

 tanárait képzi az együttműködési módszerekre, 

 tájékoztatja, bevonja a diákokat. 

 

Veszélyeztető tényezők 

 iskolaváltás, 

 tanulmányi sikertelenség, 

 elnéző magatartás, 

 elutasító magatartás, 

 hiányos ismeret, 

 kortársak, 

 otthoni, baráti társaság negatív példája. 

 

A nevelési alapelveinknek megfelelően nemcsak fel kell ismerni a problémákat, a veszélyez-

tetettség körét és fokát, hanem a teljes személyiség fejlesztésével segíteni. Diákjaink köré-

ben az egészségi, mentális veszélyeztetettség leggyakoribb oka lehet a káros szenvedélyeket 

(nikotin, alkohol, drog) kipróbálók növekvő aránya. 

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Országgyűlés által elfogadott „Nemzeti stratégia a 

kábítószer-fogyasztás visszaszorítására" c. dokumentumban foglaltak arra hívják fel a fi-

gyelmet, hogy e probléma kezelésében együtt kell működnie a minisztériumoknak, oktatási 

és egészségügyi intézményeknek, az egyházi és civil szervezetnek, hiszen az egészséget ve-

szélyeztető szerek terjedő fogyasztásának megállítása, a megelőzés közös felelősség. 

Csak akkor segítünk, ha a szenvedélybeteg tanítványunk életvezetésének, gondolkodásának 

átalakulását is támogatjuk, ha képessé tesszük arra, hogy új célokat tűzzön maga elé, és si-

keressé váljék ezek elérésében. 

E probléma kezelés elengedhetetlenné teszi a nevelés eszközrendszerének finomítását, 

megújítását, a konfliktuskezelés hatékonyságának fejlesztését, a tanuló személyiségére, 

helyzetére jobban figyelő pedagógia kialakítását, a közösségek belső életének pontosabb 

megismerését. 

 

Az iskolai egészségnevelés színterei a következők: 

 egészségnevelés a tanórákon 

 testnevelés órák, sportfoglalkozások 

 tanórán kívüli iskolai programok  

 iskolán kívüli programok 
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Az egészségvédelmi program, de különösen annak drogstratégia részének megvalósulásához 

szükség esetén szakmai szervezet segítségét kérjük. 

A szakmai szervezet segítségével, igény esetén továbbképzést szervezünk az ifjúságvéde-

lemben és az egészségvédelmi programban szerepet vállaló és játszó kollégák részére. 

A továbbképzésen résztvevők összeállítják az iskola egészségvédelmi és drogprevenciós 

programját, ismertetik a pedagógusokkal. 

 

A diákok körében kérdőíves módszerrel rendszeresen felmérjük az egészségvédelmi és drog-

ról való ismereteiket: 

1. Részt vettél-e droggal kapcsolatos foglalkozáson? igen – nem 

2. Ha igen, sorold fel, milyen foglalkozások voltak (előadás, stb.) 

3. Szükségesnek tartod-e az iskoládban a drogmegelőzési tevékenységet igen – nem 

4. Válaszodat indokold meg! 

5. Milyen feladata van egy diáknak az egészségvédelemben? 

A szakmai szervezet segítségével, a továbbképzésen részt vett pedagógusok közreműködé-

sével interaktív foglalkozásokat szervezünk a diákoknak. 

A foglalkozások tematikájának kialakításánál figyelembe vesszük a korosztályi sajátosságo-

kat, a tematika középpontjába a legális és illegális drogok hatásait, a használatuk következ-

ményei megismertetését tervezzük. 

A képzéseken az ismeretnyújtás mellett a pedagógusok és a diákok foglalkoznak 

 a konfliktuskezelés és a problémamegoldás módozataival, 

 a kritikus helyzetben történő pozitív döntéshozatal készségének fejlesztésével, 

 a kortárs- és médiahatás felismerésével és kezelésével (pl. a „nem"-et mondás) 

 a segítségnyújtás és segítségkérés kérdéseivel, a segítő intézményekkel 

Az egészségvédelmi és drogprevenciós program 

 a Nemzeti Stratégia ismeretében készül, 

 támaszkodik „Az iskolai drogstratégia kialakítása és módszertana" c. segédanyagra 

 az iskola sajátosságainak figyelembevételével készül. 

Figyeljük az egészségvédelmi témában meghirdetett pályázatokat, kihasználjuk a pályázati 

lehetőségeket. 

 

Környezetvédelmi program 

A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése. Távolabbról nézve a környezeti nevelés a természet – s benne az emberi társa-

dalom – harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza. Célja a természetet, az épített és 

társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és er-

kölcsi megalapozása. 

A XXI. század szakképző intézményében nemcsak jogszabályi követelmény, hogy tervezze a 

környezetvédelmi feladatokat. A szakképzésben ez azért is különösen fontos, mert a gazda-

ság különböző területein a termelőmunkát az ebből a rendszerből kikerülők végzik majd, így 

a környezetterhelés mértéke rajtuk (is) múlik. 
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Talán ez az utolsó tehetősége az iskolának, hogy ott, ahol szükséges, alakítson és változtas-

son, illetve erősítsen környezetszemléletükön. 

Ma már a szakképzés területén is felismerték, hogy égető környezeti bajaink megoldásához 

a kulcsot - a meglévő gondok és károk szakszerű kezelése, elhárítása mellett - inkább ezek 

megelőzése jelentené, amihez elsősorban szemléletváltoztatásra, környezettudatos maga-

tartásra lenne szükség. 

A környezeti nevelési programnak az általános és egységes célok mellett (környezeti ismere-

tek, készségek, hozzáállás fejlesztése) árnyaltan, a szakképzési részterületek sajátosságait 

figyelembe véve kell céljait, feladatait kijelölnie. 

Bármely szakmáról is legyen szó, a szakma művelőjének ismernie kell, hogy a negatív kör-

nyezeti hatású eljárások szakmai szempontból sem elfogadhatók. 

 

Környezeti nevelés a tanórai tevékenységben: 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenység formák szolgálják: 

A munka- és környezetvédelem tantárgyak, valamint a tanórákon feldolgozott ismeretek; 

 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegí-

tése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokás-

rendszer megalapozása; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi kör-

nyezet zavartalan működését elősegíthetik; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozá-

sok keretében - foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel: 

 a környezet fogalmával, 

 a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

 a környezetvédelem legfontosabb alapleveivel, 

 a környezetvédelem lehetőségeivel, 

 a Föld globális problémáival. 

 
 

A környezeti nevelés eszközrendszere 

Mindenki lehet nevelő, így környezeti nevelő is a megfelelő pillanatban. 

A nevelés ezen területén is azokra a pedagógusokra számíthatunk, akiket az elkötelezettség, 

értékrend, szakértelem jellemez. 

A környezeti nevelés eszközei: 
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Nevelésünk segítésére a célcsoportoknak megfelelően használjuk a segédeszközöket. A se-

gédeszközök köre igen széles: nyomtatott és elektronikus anyagok, a természet-filmektől a 

dokumentumfilmekig, plakátok, kirándulóhelyek. 

 Nemzeti Környezeti Stratégia (Ez a dokumentum segítséget nyújt a tájékozódásban, 

feladatunk, másokkal való kapcsolódásaink megtalálásában.) 

 A civil társadalom ereje (környezetvédelmi civil szervezetek) 

 Törvények, rendeletek adta lehetőségek megismerése és megismertetése 

 A partnerekkel való együttműködés 

 Kommunikáció 

 Stratégiai gondolkodásmód 

 Tervezett munkavégzés (Iskolai környezetvédelmi feladatok tudatos tervezése) 

 a célok világos megfogalmazása 

 a lépések megtervezése 

 a felelős(ök), feladatok kijelölése - a határidők kitűzése 

 költségvetés (reális) készítése 

 az ellenőrzés módjának rögzítése 

 az értékelés szempontjainak megfogalmazása 

A feladatok megoldásához kihasználjuk a pályázati lehetőségeket. 

Valamennyi képzési rendszerben elő kell segíteni a környezettudatos életmódra való felké-

szítést. 

A környezeti oktatásban is meg kell változniuk a tanulási-tanítási stratégiáknak: erősíteni kell 

az önképzés, a távoktatást és az öntevékeny ismeretszerzést segítő, aktivitást fejlesztő kö-

zösségi formákat. 

A tanórán kívüli tevékenységek gyakran hatékonyabbak a tanórán tervezhető tevékenysé-

geknél. 

Iskolánkban a tanórán kívüli környezeti nevelés lehetőségei a következők lehetnek: 

 kirándulás, 

 tábor, 

 utazás. 

Egyéb területek: 

 higiénia, 

 a tanév rendezvényei. 

Az iskola a tanárok és a diákok munkahelye. Az iskola értékrendszert alakít, beleértve a kör-

nyezeti értékeket is. 

 

Fogyasztóvédelem 
Az iskola az osztályfőnöki órákon, illetve a különböző szaktárgyak specialitásaihoz kapcsoló-
dóan biztosítja a fogyasztóvédelmi nevelést. 
A mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezésénél a. Nkt. 27. §-nak (11.) bekezdé-

sét vesszük alapul. 
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Mindennapos testnevelés megvalósításának további színterei 

 A gyógy-testnevelési órák keretében a rászoruló gyerekeknek tartásjavító torna, va-

lamint téli időszakban, a korcsolyázási lehetőség jégpályán biztosított. 

 A heti 5 testnevelés órán túl a napirendbe beillesztve, a gyerekek életkorának és ér-

deklődésének megfelelő – tudatosan tervezett, sokoldalúan fejlesztő, a pedagógus 

által kezdeményezett – korcsoportonként szervezett tömegsport foglalkozások, moz-

gásos, játékos foglalkozások tartása. 

 Szakköri tevékenységként korcsoportonként heti 4 alkalommal (futball, röplabda, ko-

sárlabda, atlétika) sportköri foglalkozást szervezése.  

 A tehetséges tanulókat több sportágban iskolai szintű versenyekre való felkészítése.  

 Az iskolai kirándulásokat hazánk nemzeti parkjaiban, erdei, sport táborokban való tú-

rázás keretében történő megvalósítása. 

 Gyalogos és kerékpáros túrák szervezése. 

 

A felnőttoktatásban nem kötelező a mindennapos testnevelésre vonatkozó rendelkezések 

alkalmazása.  
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V. 16. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 
 

Évente két alkalommal, ősszel és tavasszal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának 

méréséről. Iskolánk testnevelő tanárai a tanulók fizikai állapotának mérésére a Dr. F. Mérey 

Ildikó által összeállított Hungarofit tesztsort használják. 

A választott motorikus próbarendszer méri és értékeli a tanulóknál az optimális testtömeget 

és az attól való esetleges eltérést; az aerob kapacitást, amely a kardiorespiratórikus rendszer 

állóképességének legjobb mérőszáma. 

A vizsgálatot minden olyan egészséges tanulóval elvégeztetjük, aki az iskolai testnevelés alól 

nem kap teljes felmentést. A könnyített-és a gyógytestnevelére utalt tanulók általános 

izomerejének minősítése csak a szakorvos által nem tiltott motorikus próbákban elért telje-

sítmények alapján történik. 

A test általános izomerejét, erő-állóképességét motorikus próbák alapján értékeljük. 

Általános vizsgálati szempontok: 

 a vizsgálat előtt a tanulóval ismertetjük a vizsgálat célját, gyakorlati hasznosságát és 

az elvégzendő feladatot, 

 a vizsgálati módszert, az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján végezzük el, 

 az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok 

alapján történik, 

 minden motorikus próba elvégzése előtt általános és speciális bemelegítést végzünk 

a tanulókkal, 

 az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák közül a dinami-

kus erő mérésére alkalmazott próbáknál legalább három kísérleti lehetőséget biztosí-

tunk a tanulóknak, melyből a legjobb teljesítmény alapján számítjuk a pontot. 

Motorikus próbák: 

1. Aerob állóképesség mérésére – Cooper-teszt (m) 

 Az aerob, hosszú távú állóképesség műszer nélküli mérésének, ellenőrzésének egyik 

világszerte elfogadott módszere. 

 A Cooper-teszt lényege, hogy 12 perc alatt a lehető leghosszabb távot teljesítse a ta-

nuló futással. 

 A próba végrehajtását pulzusméréssel is kiegészítjük, melyet a futás megkezdése 

előtt, illetve a próba befejezése utáni megnyugvási szakaszban, 5 és 10 perc eltelte 

után mérjük. 

2. Az alsó végtag dinamikus erejének mérésére – helyből távolugrás (m) 

 Kiinduló helyzet: a vizsgált tanuló az elugróvonal mögött oldalterpeszben áll úgy, 

hogy a cipő orrával a vonalat nem érinti. 

 Feladat: térdhajlítás, majd páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre; talajfogás páros 

lábbal. 

 Értékelés: az ugróvonalra merőlegesen, az utolsó nyom és az elugróvonal közötti leg-

rövidebb távolságot mérjük; egy centiméteres pontossággal. 
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 A bemelegítő ugrásokat követően, a próba során maximum 3 kísérleti lehetőséget 

adunk a tanulóknak, és a legnagyobb eredményét vesszük figyelembe. 

3. A kar-, törzs-, a lábizmok együttes dinamikus erejének mérésére – lökés egy kézzel, az 

ügyesebbik kézzel, 3 kg-os medicinlabdával (m) 

 Kiinduló helyzet: a vizsgált tanuló a dobóvonal mögött harántterpeszben áll úgy, 

hogy a lábával nem érinti a vonalat, a testsúlya főleg a hátul lévő lábán van, a tekin-

tete a dobásirány felé néz, a tömött labdát a dobókar oldali válla előtt tartja. 

 Feladat: a hátul lévő láb nyújtásával, a törzs dobásirányba fordításával, a dobókar ki-

nyújtásával, labda kilökése előre, a lehető legnagyobb távolságra. 

 Értékelés: a dobóvonal közepe és a tömött labda becsapódása közötti távolságot 

mérjük. 

 A bemelegítő dobásokat követően, a próba során maximum 3 kísérleti lehetőséget 

adunk, és a legnagyobb dobás eredményét vesszük figyelembe. 

4. A vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérésére – fekvőtámaszban karhajlítás és-

nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db) 

 Kiinduló helyzet: mellsőfekvőtámaszban a tenyerek vállszélességben vannak egymás-

tól, a kéztámasz előrenéző ujjakkal történik, a törzs egyenes, a térd nyújtott, a láb 

zárt. 

 Feladat: a vizsgált tanuló mellső fekvőtámaszból indulva karhajlítást-és nyújtást vé-

gez; a karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül. 

 Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott is-

métlések száma. 

 Maximális időtartam: lányok 1,5 perc, fiúk 3 perc. 

5. A vállöv-és a törzsizmok dinamikus erejének mérésére – tömött labdadobás két kézzel, a 

fej fölött hátra (m) 

 Kiinduló helyzet: a vizsgált tanuló a dobás irányához képest háttal oldalterpeszben áll 

fel a dobóvonal mögé úgy, hogy a lábával nem érinti a vonalat, a tömött labdát a 

melle előtt könyökben hajlított karral tartja. 

 Feladat: a dobó előrehajlítás közben, karnyújtással a labdát a két térde közé lendíti, 

majd a lábak nyújtásával és a törzs felemelésével lendületet szerez, néhány ismétlés 

után a lábak nyújtásával felemeli a törzsét, majd vető mozgással eldobja a labdát a 

feje fölött hátra felé. 

 Értékelés: a dobóvonal közepe és a tömött labda becsapódása közötti távolságot 

mérjük. 

 A bemelegítő dobásokat követően, a próba során maximum 3 kísérleti lehetőséget 

adunk, és a legnagyobb dobás eredményét vesszük figyelembe. 

6. A hátizom erő-állóképességének mérésére – hasonfekvésből törzsemelés és- leengedés 

folyamatosan, kifáradásig (db) 

 Kiinduló helyzet: a vizsgált tanuló tornaszőnyegen a hasán fekszik úgy, hogy homlo-

kával és behajlított karjaival megérinti a talajt, mindkét tenyere a tarkón van. A has-
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izom és a farizom egyidejű megfeszítésével a medencét középhelyzetben rögzíti a 

tanuló, és ezt a gyakorlat során végig megtartja. 

 Feladat: törzs-és tarkóra tett karemelés, majd könyökérintés az áll alatt, ezután 

törzs-és karok leengedésével kiinduló helyzet. 

 Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélkül szabályosan végrehajtott is-

métlések száma. 

 Maximális időtartam: 4 perc. 

7. A hasizom erő-állóképességének mérésére – hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, 

folyamatosan, kifáradásig (db) 

 Kiinduló helyzet: a vizsgált tanuló tornaszőnyegen a hátán fekszik és mindkét térdét 

90 fokos szögben behajlítja, a lábfejeket felteszi a bordásfalra. Mindkét könyöke elő-

re néz, kezeinek ujjai a fülkagyló mögött támaszkodnak. 

 Feladat: a vizsgált tanuló a nyaki gerinc indításával, a gerincszakaszokat fokozatosan 

felemelve üljön fel úgy, hogy a combokat azonos oldali könyökeivel érintse meg. Ezu-

tán a derék indításával a gerincszakaszokat fokozatosan leengedve feküdjön vissza. 

 Értékelés: a megadott időhatáron belül, szünet nélküli szabályosan végrehajtott is-

métlések száma. 

 Maximális időtartam: 4 perc. 

A vizsgált tanulókról a mért eredményeket külön e célra készített táblázatban tüntetjük fel 

osztályonként, a hozzájuk tartozó pontokkal együtt. 

 

Kiegészítő mérések: 

A kiegészítő méréseket az iskola védőnője végzi el tanév elején és tanév végén. Méri a tanu-

lók testmagasságát, testtömegét, vérnyomását, pulzusát, a tricepszredő, a bicepszredő, a 

lapockaredő és a csípőredő vastagságát. 

A mért adatokat az általa vezetett tanulói nyilvántartásban tünteti fel. 
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VI. AZ ISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA 
 

VI. 1. Országos Képzési Jegyzék (2012.) szerinti szakképzések: 

 
Érettségire épülő iskola rendszerű emeltszintű szakképzések (kifutó rendszerben): 
 

OKJ szám Szakma megnevezése Képzési idő 

54 211 04 Grafikus 2 év 

54 345 01 Logisztikai ügyintéző 2 év 

54 481 04 Informatikai rendszergazda 2 év 

54 482 01 IT mentor 2 év 

54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő 2 év 

54 213 05 Szoftverfejlesztő 2 év 

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 2 év 

54 346 02 Ügyviteli titkár 2 év 

54 344 01 Pénzügyi számviteli ügyintéző 2 év 

54 762 03 Szociális szakgondozó 2 év 

54 811 01 Vendéglátásszervező- vendéglős 2 év 

 
Szakközépiskolai képzések (kifutó rendszerben): 

 

OKJ szám Szakma megnevezése Képzési idő 

54 481 02 Gazdasági informatikus 4 év 

54 481 04 Informatikai rendszergazda 4 év 

54 850 01 Környezetvédelmi technikus 4 év 

54 813 02 Sportedző (kosárlabda) 4 év 

 
Szakiskolai képzések (kifutó rendszerben): 
 

OKJ szám Szakma megnevezése Képzési idő 

34 582 01 Ács 3 év 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 3 év 

34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó 3 év 

34 522 04 Villanyszerelő 3 év 

 
A 25/2016 (II.25.) Kormányrendelet az OKJ-ról alapján 
 
 
Szakközépiskolai képzések (9-11. évfolyam): 
 

OKJ szám Szakma megnevezése Képzési idő 

34 582 01 Ács 3 év 

34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 3 év 

34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó 3 év 

34 522 04 Villanyszerelő 3 év 
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Szakgimnáziumi képzések (9-12. Évfolyam): 
 

OKJ szám Szakma megnevezése Képzési idő 

54 481 02 Gazdasági informatikus 4 év 

54 481 06 
Informatikai rendszerüzemeltető 

(felmenő rendszerben) 
4 év 

54 850 01 Környezetvédelmi technikus 4 év 

54 813 02 Sportedző (kosárlabda) 4 év 

 
Szakgimnáziumi képzések (13-14. évfolyam) (Az OKJ módosítással érintett szakmák 
2016.09.01-től felmenő rendszerben) 
 

OKJ szám Szakképesítés megnevezése Képzési idő 

54 211 04 Grafikus 2 év 

54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 2 év 

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető 2 év 

54 482 01 IT mentor 2 év 

54 213 05 Szoftverfejlesztő 2 év 

54 211 10 Művészeti és médiafotográfus 2 év 

54 346 02 Ügyviteli titkár 2 év 

54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs 2 év 

54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő 2 év 

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 2 év 

54 344 01 Pénzügyi számviteli ügyintéző 2 év 

54 762 03 Szociális szakgondozó 2 év 

54 811 01 Vendéglátásszervező- vendéglős 2 év 

55 723 01 Ápoló 1 év 

55 213 02 Webfejlesztő 1 év 

55 213 04 Mobilalkalmazás fejlesztő 1 év 

55 213 05 Multimédia-alkalmazásfejlesztő 1 év 

55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő 1 év 

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 1 év 
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VII. ZÁRADÉK 
  

VII. 1. A Pedagógiai Program érvényességi ideje 

A módosított Pedagógiai Program érvényességi ideje három tanév, de a jogszabályok válto-

zása, a képzések módosulása vagy bármely egyéb, a Pedagógiai Program tartalmát befolyá-

soló változás esetén felülvizsgálandó és szükség esetén bármikor módosítható azzal, hogy a 

módosítások a következő tanév kezdetétől érvényesek. 

Ezen pedagógiai program módosítás 2016. szeptember 01-től lép érvénybe. 

 

VII. 2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestü-

let folyamatosan vizsgálja. 

 

VII. 3. A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet 

 az iskola igazgatója, 

 a nevelőtestület bármely tagja, 

 a nevelők szakmai munkaközösségei, 

 az iskola fenntartója. 

 A tanulók a pedagógiai program módosítását a Diákönkormányzati képviselői útján 

javasolhatják. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyá-

sával válik érvényessé. 

 

VII. 4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A pedagógia program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola irattárában, 

 az iskola igazgatójánál, 

 az iskola weboldalán (www.mediaakademia.hu) 
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VII. 5. A Pedagógiai Program elfogadása és jóváhagyása dátum 

 

 

 

 

A Pedagógiai Programot a nevelőtestület elfogadta. 

 

 

2016. május 30. 

 

 

 

  ..............................................  

 Nevelőtestület képviseletében 

 

 

 

 

A Leonardo Média Akadémia Szakképző Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programját az in-

tézményvezető jóváhagyta. 

 

Nyíregyháza, 2016. május 30. 

 

 

  ..............................................  

 intézményvezető 

 

 

 

Az intézmény Pedagógiai Programját a Fenntartó megismerte, a benne leírtakkal egyetért. A 

Pedagógiai Program megvalósulása által felmerülő többletkötelezettségeket vállalja. 

 

 

Nyíregyháza, 2016. május 30. 

 

 

  ..............................................  

 fenntartó 
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VIII. I. SZÁMÚ MELLÉKLET: ÓRATERVEK 
 

VIII. 1. Országos Képzési Jegyzék (2012.) szerinti szakképzések: 
 

1. Grafikus OKJ 54 211 04 nappali rendszerű képzésben (14/2013 (IV.05) NGM rendelet 2. melléklete 
alapján) Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

Ssz.: 
Modul azonosí-

tója 
Modul megnevezése Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 
Össz óra-
szám a 4 

félév során 
I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és biztonság 1               18 

2 10586-12 
Művészetel-mélet és 

ábrázolás 

Művészettörténet 2   2   2       108 

Térábrázolási rendszerek 2   2           72 

Rajz festés mintázás gyakorlat   5   5   4     252 

3 10587-12 
Művészeti vállalkozá-

sok működtetése 
Művészeti vállalkozás 1               18 

4 11499-12 FoglalkoztatásII.  Foglalkoztatás         1       18 

5 11498-12 Foglalkoztatás I. Angol         2   2   64 

6 10588-12 
Tervezés és techno-

lógia 

Stílustan és szaktörténet 2               36 

Technológia 3   3           108 

Tervezés és gyakorlat   15   15         540 

7 10610-12 Grafikai alapok 

Kortárs szakmai környezet         2   2 

 

64 

Kortárs grafika szaktörténet         2   2   64 

Szakmai ábrázolási gyakorlat           4   4 128 

Grafika szakelmélet         2   2   64 

8 10611-12 Grafikai illusztrálás 
Illusztrációs technikai gyakorlat         

  
2 

  
2 64 

Szakillusztrációs gyakorlat           2   2 64 

9 10612-12 
Alkalmazott grafikai 

munka 

Tervezőgrafikai technológiai gyakorlat           5   4 146 

Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat           10   10 320 

      Heti óraszám (E/GY): 11 20 7 20 11 27 8 22 2148 

      Heti össz óraszám: 31 27 38 30   

      Szabadon tervezhető órakeret 4 6 0 3,75 232 

   
Angol 2  2  

 
   72 

   
Művészeti vállalkozás 

 
  2 

 
   36 

   
Térábrázolási rendszerek 

 
2  2 

 
   72 

   
Tervezőgrafikai technológiai gyakorlat 

 
   

 
  3 42 

   
Grafikai szakelmélet 

 
   

 
 0,75  10 

      Félév Elmélet/Gyakorlat aránya: 37 63 27 73 29 71 26 74   

             

         
Összarány 

 
Összóra 

         
Elm. Gy. 

 
2380 

         
30% 70% 
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Grafikus OKJ 54 211 04 esti rendszerű képzésben (óraszámok a nappali rendszer 50 %-a) 
(14/2013 (IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján) 
 

Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

Ssz.: 
Modul azonosí-

tója 
Modul megnevezése Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 
Össz óra-
szám a 4 

félév során 
I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és biztonság 0,5               9 

2 10586-12 
Művészetel-mélet és 

ábrázolás 

Művészettörténet 1   1   1       54 

Térábrázolási rendszerek 1   1           36 

Rajz festés mintázás gyakorlat   2,5   2,5   2     126 

3 10587-12 
Művészeti vállalkozá-

sok működtetése 
Művészeti vállalkozás 0,5               9 

4 11499-12 FoglalkoztatásII. Foglalkoztatás         0,5       9 

5 11498-12 Foglalkoztatás I. Angol         1   1   32 

6 10588-12 
Tervezés és techno-

lógia 

Stílustan és szaktörténet 1               18 

Technológia 1,5   1,5           54 

Tervezés és gyakorlat   7,5   7,5         270 

7 10610-12 Grafikai alapok 

Kortárs szakmai környezet         1   1 

 

32 

Kortárs grafika szaktörténet         1   1   32 

Szakmai ábrázolási gyakorlat           2   2 64 

Grafika szakelmélet         1   1   32 

8 10611-12 Grafikai illusztrálás 
Illusztrációs technikai gyakorlat           1   1 32 

Szakillusztrációs gyakorlat           1   1 32 

9 10612-12 
Alkalmazott grafikai 

munka 

Tervezőgrafikai technológiai gyakorlat           2,5   2 73 

Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat           5   5 160 
 

      Heti óraszám (E/GY): 5,5 10 3,5 10 5,5 13 4 11 1074 

      Heti össz óraszám: 15,5 13,5 19 15   

      Szabadon tervezhető órakeret 2 3 0 1,875 116 

   
Angol 1  1  

 
   36 

   
Művészeti vállalkozás 

 
  1 

 
   18 

   
Térábrázolási rendszerek 

 
1  1 

 
   36 

   
Tervezőgrafikai technológiai gyakorlat 

 
   

 
  1,5 21 

   
Grafikai szakelmélet 

 
   

 
 0,375  5 

      Félév Elmélet/Gyakorlat aránya: 37 63 27 73 29 71 26 74   

             

         
Összarány 

 
Összóra 

         
Elm. Gy. 

 
1190 

         
30% 70% 
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2. Logisztikai ügyintéző OKJ 54 345 01 nappali rendszerű képzésben 
(14/2013 (IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján) 
 

SSZ. 
MODUL 

AZONOSÍTÓJA 
MODUL MEGNEVEZÉSE TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE 

13. évfolyam 14. évfolyam 
ÖSSZÓRASZÁM 
A NÉGY FÉLÉV 

SORÁN 
I. félév II. félév I. félév II. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12  
Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

1               18 

2. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás         1       18 

3. 11498-12 Foglalkoztatás I. Angol         2   2   64 

4. 10032-12 Marketing 
A marketing alapjai 3   3           108 

Marketing a gyakorlatban   1   1         36 

5. 11508-12 
Az áruforgalom tervezése, 
irányítása, elemzése 

Az üzleti tevékenység 
tervezése, elemzése 

11   11           396 

Vezetési ismeretek 1   1           36 

Üzleti tevékenység a gya-
korlatban 

  5   5         180 

6. 11507-12 
Az áruforgalom lebonyolí-
tása 

Áruforgalom 5   6           198 

Áruforgalom gyakorlata   4   4         144 

7. 10034-12 
A logisztikai ügyintéző 
feladatai 

Logisztika         4   4   128 

Készletgazdálkodás gya-
korlat 

          4   4 128 

8. 10035-12 
Szállítás, fuvarozás, szál-
lítmányozás 

Szállítmányozási és fuva-
rozási feladatok gyakorlat 

          5   5 160 

Nemzetközi szállítmányo-
zás, fuvarozás 

        8   7   242 

Közlekedés- és gazdaság-
földrajz 

        1   2   46 

9. 10036-12 
Termelési és nagykeres-
kedelmi raktározás 

Raktározás         3   3   96 

Raktározás gyakorlata            3   4 110 

      
SZAKMAI ÓRASZÁM 

21 10 21 10 19 12 18 13 2108 

      31 31 31 31   

      SZABAD SÁV 4 4 4 4 272 

      Angol 1 1 1 1         72 

      Marketing a gyakorlatban   1   1   1   1 68 

      
Vezetési ismeretek gyakor-
lat 

  1   1         36 

      Logisztika gyakorlat               2 28 

      
Közlekedés- és gazdaság-
földrajz 

        2   1   50 

      Raktározás gyakorlata            1     18 

      
FÉLÉV 
ELMÉLET/GYAKORLAT 
ARÁNYA 

63 37 63 37 60 40 54 46   

             

         
Összarány 

 

Összóra 

         

E. Gy. 

 

2380 

         

60 40 
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Logisztikai ügyintéző OKJ 54 345 01 esti rendszerű képzésben (óraszámok a nappali rend-
szer 50 %-a) (14/2013 (IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján) 

 

SSZ. 
MODUL 

AZONOSÍTÓJA 
MODUL MEGNEVEZÉSE TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE 

13. évfolyam 14. évfolyam 
ÖSSZÓRASZÁM 
A NÉGY FÉLÉV 

SORÁN 
I. félév II. félév I. félév II. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12  
Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

0,5               9 

2. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás         0,5       9 

3. 11498-12 Foglalkoztatás I. Angol         1   1   32 

4. 10032-12 Marketing 
A marketing alapjai 1,5   1,5           54 

Marketing a gyakorlatban   0,5   0,5         18 

5. 11508-12 
Az áruforgalom tervezése, 
irányítása, elemzése 

Az üzleti tevékenység 
tervezése, elemzése 

5,5   5,5           198 

Vezetési ismeretek 0,5   0,5           18 

Üzleti tevékenység a gya-
korlatban 

  2,5   2,5         90 

6. 11507-12 
Az áruforgalom lebonyolí-
tása 

Áruforgalom 2,5   3           99 

Áruforgalom gyakorlata   2   2         72 

7. 10034-12 
A logisztikai ügyintéző 
feladatai 

Logisztika         2   2   64 

Készletgazdálkodás gya-
korlat 

          2   2 64 

8. 10035-12 
Szállítás, fuvarozás, szál-
lítmányozás 

Szállítmányozási és fuva-
rozási feladatok gyakorlat 

          2,5   2,5 80 

Nemzetközi szállítmányo-
zás, fuvarozás 

        4   3,5   121 

Közlekedés- és gazdaság-
földrajz 

        0,5   1   23 

9. 10036-12 
Termelési és nagykeres-
kedelmi raktározás 

Raktározás         1,5   1,5   48 

Raktározás gyakorlata            1,5   2 55 

      
SZAKMAI ÓRASZÁM 

10,5 5 10,5 5 9,5 6 9 6,5 1054 

      15,5 15,5 15,5 15,5   

      SZABAD SÁV 2 2 2 2 136 

      Angol 0,5 0,5 0,5 0,5         36 

      Marketing a gyakorlatban   0,5   0,5   0,5   0,5 34 

      
Vezetési ismeretek gyakor-
lat 

  0,5   0,5         18 

      Logisztika gyakorlat               1 14 

      
Közlekedés- és gazdaság-
földrajz 

        1   0,5   25 

      Raktározás gyakorlata            0,5     9 

      
FÉLÉV 
ELMÉLET/GYAKORLAT 
ARÁNYA 

63 37 63 37 60 40 54 46   

             

         
Összarány 

 

Összóra 

         

E. Gy. 

 

1190 

         

60 40 

   

http://www.lma.hu/
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3. Informatikai rendszergazda OKJ 54 481 04 nappali rendszerű képzésben 14/2013 (IV.05) 

NGM rendelet 2. melléklete alapján 

Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

Ssz. 
Modul 

azonosítója 
Modul megnevezése Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 
Össz óra-
szám a 4 

félév során 
I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkavédelmi alapismeretek 1               18 

2. 10815-12 
Információtechno-

lógiai alapok 

Információtechnológiai alapok 2   1           54 

Információtechnológiai gyakorlat   2   2         72 

3. 10826-12 

Szakmai életpálya-
építés, munkaszerve-
zés, munkahelyi kom-

munikáció 

Munkaszervezési ismeretek 1   1           36 

Munkaszervezés gyakorlat   2   2         72 

4. 10817-12 
Hálózatok, programo-

zás és adatbázis-
kezelés 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés el-
mélete 

4   4           144 

Adatbázisfejlesztés   3   3         108 

Programozási ismeretek   1   3         72 

Web-programozás alapjai   3   3         108 

Hálózati ismeretek I.  4   4           144 

Otthoni és kisvállalati hálózatok 
gyakorlat 

  4   4         144 

Kis- és közepes üzleti hálózatok, 
internetszolgáltatók (ISP) gyakorlat 

  4   4         144 

5. 11498-12  Foglalkoztatás I. 
Elhelyezkedést-munkavállalást segí-
tő idegen nyelv (Angol) 

          2   2 64 

6. 11499-12  Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás         1       18 

7. 10827 -12  
Hálózati operációs 

rendszerek és szolgál-
tatások 

Hálózati operációs rendszerek          6   5   178 

Windows Server telepítése és üze-
meltetése gyakorlat 

              8 112 

Linux kiszolgáló telepítése és üze-
meltetése gyakorlat 

              8 112 

8. 10828 -12  
Vállalati hálózatok 

üzemeltetése és felü-
gyelete 

Hálózati ismeretek II.         2   2   64 

Kapcsolás és forgalomirányítás válla-
lati hálózatokban  elmélet 

        4   4   128 

Kapcsolás és forgalomirányítás válla-
lati hálózatokban  gyakorlat      

6 
  

108 

Számítógép hálózatok tervezése és 
támogatása gyakorlat 

          6     108 

IT hálózat biztonság          2   2   64 

IT hálózat biztonság gyakorlat           2   2 64 

   
Heti óraszám (E/GY): 12 19 10 21 15 16 13 20 2136 

   
Heti össz óraszám: 31 31 31 33 

 

   
Szabadon tervezhető órakeret: 4 4 4 2 244 

   
Angol 2  2  

 
 

 
 72 

   
Programozási ismeretek 

 
1 

 
 

 
 

 
 18 

   
Web-programozás alapjai 

 
1 

 
2 

 
 

 
 54 

   

Kapcsolás és forgalomirányítás válla-
lati hálózatokban  elmélet  

 
 

 2  
 

 36 

   
IT hálózat biztonság gyakorlat 

 
 

 
 

 
2 

 
2 64 

   
 Elmélet/Gyakorlat aránya: 40 60 34 66 49 51 37 63 

 

    
 

Összarány: 

 

Összóra: 

    

Elmélet Gyakorlat 2380 

    

40 60 
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Informatikai rendszergazda OKJ 54 481 04 esti rendszerű képzésben (óraszámok a nappali 
rendszer 50 %-a) 14/2013 (IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján 

Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

Ssz. 
Modul 

azonosítója 
Modul megnevezése Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 
Össz óra-
szám a 4 

félév során 
I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkavédelmi alapismeretek 0,5               9 

2. 10815-12 
Információtechno-

lógiai alapok 

Információtechnológiai alapok 1   0,5           27 

Információtechnológiai gyakorlat   1   1         36 

3. 10826-12 

Szakmai életpálya-
építés, munkaszerve-
zés, munkahelyi kom-

munikáció 

Munkaszervezési ismeretek 0,5   0,5           18 

Munkaszervezés gyakorlat   1   1         36 

4. 10817-12 
Hálózatok, programo-

zás és adatbázis-
kezelés 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés el-
mélete 

2   2           72 

Adatbázisfejlesztés   1,5   1,5         54 

Programozási ismeretek   0,5   1,5         36 

Web-programozás alapjai   1,5   1,5         54 

Hálózati ismeretek I.  2   2           72 

Otthoni és kisvállalati hálózatok 
gyakorlat 

  2   2         72 

Kis- és közepes üzleti hálózatok, 
internetszolgáltatók (ISP) gyakorlat 

  2   2         72 

5. 11498-12  Foglalkoztatás I. 
Elhelyezkedést-munkavállalást segí-
tő idegen nyelv (Angol) 

          1   1 32 

6. 11499-12  Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás         0,5       9 

7. 10827 -12  
Hálózati operációs 

rendszerek és szolgál-
tatások 

Hálózati operációs rendszerek          3   2,5   89 

Windows Server telepítése és üze-
meltetése gyakorlat 

              4 56 

Linux kiszolgáló telepítése és üze-
meltetése gyakorlat 

              4 56 

8. 10828 -12  
Vállalati hálózatok 

üzemeltetése és felü-
gyelete 

Hálózati ismeretek II.         1   1   32 

Kapcsolás és forgalomirányítás válla-
lati hálózatokban  elmélet 

        2   2   64 

Kapcsolás és forgalomirányítás válla-
lati hálózatokban  gyakorlat      

3 
  

54 

Számítógép hálózatok tervezése és 
támogatása gyakorlat 

          3     54 

IT hálózat biztonság          1   1   32 

IT hálózat biztonság gyakorlat           1   1 32 

   
Heti óraszám (E/GY): 6 9,5 5 10,5 7,5 8 6,5 10 1068 

   
Heti össz óraszám: 15,5 15,5 15,5 16,5 

 

   
Szabadon tervezhető órakeret: 2 2 2 1 122 

   
Angol 1  1  

 
 

 
 36 

   
Programozási ismeretek 

 
0,5 

 
 

 
 

 
 9 

   
Web-programozás alapjai 

 
0,5 

 
1 

 
 

 
 27 

   

Kapcsolás és forgalomirányítás válla-
lati hálózatokban  elmélet  

 
 

 1  
 

 18 

   
IT hálózat biztonság gyakorlat 

 
 

 
 

 
1 

 
1 32 

   
 Elmélet/Gyakorlat aránya: 40 60 34 66 49 51 37 63 

 

    
 

Összarány: 

 

Összóra: 

    

Elmélet Gyakorlat 1190 

    

40 60 
 

http://www.lma.hu/
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4. IT mentor OKJ 54 482 01 nappali rendszerű képzésben 14/2013 (IV.05) NGM rendelet 2. 

melléklete alapján 

Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

Ssz. 
Modul azono-

sítója 
Modul megnevezése Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 

Össz óraszám a 4 
félév során 

I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12  
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
Munkavédelmi alapismeretek 1               18 

2. 

10815-12 
Információtechnológiai 

alapok 

Információtechnológiai alapok 1   2           54 

Információtechnológiai gyakorlat   2   2         72 

3. 10817-12 
Hálózatok, programozás 

és adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 4   4           144 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat   8   8         288 

Hálózati ismeretek I. 4   4           144 

Hálózati ismeretek I. gyakorlat   8   8         288 

4. 10826-12 
Szakmai életpálya-építés, 

munkaszervezés, mun-
kahelyi kommunikáció 

Munkaszervezési ismeretek 1   1           36 

Munkaszervezési gyakorlat   2   2         72 

5. 11499-12  Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás         1       18 

6. 11498-12  Foglalkoztatás I. 
Elhelyezkedést-munkavállalást 
segítő idegen nyelv (Angol) 

        2   2   64 

7. 10829-12 
Közösségi IT mentor 

feladatai 

Emberismeret         1   1   32 

Társadalom-szervezési ismeretek         2   2   64 

Gazdasági ismeretek         2   2   64 

Szakma-módszertani ismeretek         2   2   64 

Közösségszervezés gyakorlat           6   6 192 

8. 10830-12 
Közösségi informatikai 

szolgáltató feladatai 

Társadalmi informatika és az IT mentor 
szakma 

        2   2   64 

IT mentorálás           7   7 224 

9. 10831-12 

e-Közszolgáltatások 
alkalmazása, az e-

ügysegédi feladatok 
ellátása 

Közigazgatási és jogi ismeretek         1   1   32 

e-Közszolgáltatás és Közösségi kommuniká-
ció 

        2 4 1 5 192 

      Heti óraszám (E/GY): 11 20 11 20 15 17 13 18 2126 

   

Heti összóraszám: 31 31 32 31 
 

   

Szabadon tervezhető órakeret: 4 4 3 4 254 

   

Angol 2  2  
 

 
 

 72 

   
Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat 

 
2 

 
2 

 
 

 
 72 

   
Közigazgatási és jogi ismeretek 

 
 

 
 1  2  46 

   

e-Közszolgáltatás és Közösségi kommuniká-
ció 

 
 

 
 

 
2 

 
2 

64 

   

Elmélet/Gyakorlat aránya: 37 63 37 63 45 55 43 57 

 

      
Összarány: 

  

Összóraszám: 

      
Elmélet Gyakorlat 

  

2380 

      
40 60 
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IT mentor OKJ 54 482 01 esti rendszerű képzésben (óraszámok a nappali rendszer 50 %-a) 
14/2013 (IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján 

Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

Ssz. 
Modul azono-

sítója 
Modul megnevezése Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 

Össz óraszám a 4 
félév során 

I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12  
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
Munkavédelmi alapismeretek 0,5               9 

2. 

10815-12 
Információtechnológiai 

alapok 

Információtechnológiai alapok 0,5   1           27 

Információtechnológiai gyakorlat   1   1         36 

3. 10817-12 
Hálózatok, programozás 

és adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 2   2           72 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat   4   4         144 

Hálózati ismeretek I. 2   2           72 

Hálózati ismeretek I. gyakorlat   4   4         144 

4. 10826-12 
Szakmai életpálya-építés, 

munkaszervezés, mun-
kahelyi kommunikáció 

Munkaszervezési ismeretek 0,5   0,5           18 

Munkaszervezési gyakorlat   1   1         36 

5. 11499-12  Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás         0,5       9 

6. 11498-12  Foglalkoztatás I.  
Elhelyezkedést-munkavállalást 
segítő idegen nyelv (Angol) 

        1   1   32 

7. 10829-12 
Közösségi IT mentor 

feladatai 

Emberismeret         0,5   0,5   16 

Társadalom-szervezési ismeretek         1   1   32 

Gazdasági ismeretek         1   1   32 

Szakma-módszertani ismeretek         1   1   32 

Közösségszervezés gyakorlat           3   3 96 

8. 10830-12 
Közösségi informatikai 

szolgáltató feladatai 

Társadalmi informatika és az IT mentor 
szakma 

        1   1   32 

IT mentorálás           3,5   3,5 112 

9. 10831-12 

e-Közszolgáltatások 
alkalmazása, az e-

ügysegédi feladatok 
ellátása 

Közigazgatási és jogi ismeretek         0,5   0,5   16 

e-Közszolgáltatás és Közösségi kommuniká-
ció 

        1 2 0,5 2,5 96 

      Heti óraszám (E/GY): 5,5 10 5,5 10 7,5 8,5 6,5 9 1063 

   

Heti összóraszám: 15,5 15,5 16 15,5 
 

   

Szabadon tervezhető órakeret: 2 2 1,5 2 127 

   

Angol 1  1  
 

 
 

 36 

   

Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat 

 
1 

 
1 

 
 

 
 36 

   

Közigazgatási és jogi ismeretek 

 
 

 
 0,5  1  23 

   

e-Közszolgáltatás és Közösségi kommuniká-
ció 

 
 

 
 

 
1 

 
1 

32 

   

Elmélet/Gyakorlat aránya: 37 63 37 63 45 55 43 57 

 

      
Összarány: 

  

Összóraszám: 

      
Elmélet Gyakorlat 

  

1190 

      
40 60 

    

 

http://www.lma.hu/
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5. Pedagógiai és családsegítő OKJ 54 140 02 nappali rendszerű képzésben 14/2013 (IV.05) 

NGM rendelet 2. melléklete alapján 
 

 
 

Képzési idő 2 év (4 félév) 
A tananyagegység 

SSZ. 
MODUL 

AZONOSÍTÓJA 
MODUL MEGNEVEZÉSE TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE 

13. ÉVFOLYAM 14. ÉVFOLYAM 
Össz óraszám 

a 4 félév 
során 

I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
Munkavédelmi alapismeretek 1               18 

2. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.         1       18 

3. 11498-12 Foglalkoztatás I. 
Elhelyezkedést, munkavállalást segítő ide-
gen nyelv (Angol) 

        2   2   64 

4. 11464-12 
Pedagógiai, pszichológiai 

feladatok 

Pedagógia  10   11           378 

Pedagógia gyakorlat   10   10         360 

Pszichológia   10   10           360 

5. 11467-12 Oktatási tevékenység 

Oktatási intézmények működése         3   4   110 

Szabadidő szervezés         3   3   96 

A pedagógiai segítés gyakorlata           6   6 192 

6. 11468-12 Kapcsolat a családokkal 

Családtan         2   2   64 

Kommunikáció, kapcsolatépítés         1   1   32 

Kommunikáció a gyakorlatban           3   3 96 

7. 11469-12 
Családpedagógiai gondo-

zás 

Családpedagógia          4   4   128 

Szervezési és ügyintézési ismeretek         3   3   96 

A szervezés és ügyintézés gyakorlata           3   3 96 

  

HETI ÓRASZÁM (E/GY): 21 10 21 10 19 12 19 12 2108 

HETI ÖSSZÓRASZÁM: 31 31 31 31 
 

SZABADON TERVEZHETŐ ÓRAKERET: 4 4 4 4 272 

Elhelyezkedést, munkavállalást segítő ide-
gen nyelv (Angol) 

1 1 1 1 
    

72 

Kommunikáció, kapcsolatépítés 
    

1 
 

1 
 

32 

Kommunikáció a gyakorlatban 
     

1 
 

1 32 

Pedagógia gyakorlat 
 

2 
 

2 
    

72 

A szervezés és ügyintézés gyakorlata 
     

2 
 

2 64 

ELMÉLET/GYAKORLAT ARÁNYA 63 37 63 37 57 43 57 43 
 

      

Összarány: 

  

Összóraszám: 

      

Elmélet Gyakorlat 

  

2380 

      
60 40 
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Pedagógiai és családsegítő OKJ 54 140 02 esti rendszerű képzésben (óraszámok a nappali 
rendszer 50 %-a) 14/2013 (IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján 

 

 

 

Képzési idő 2 év (4 félév) 
A tananyagegység 

SSZ. 
MODUL 

AZONOSÍTÓJA 
MODUL MEGNEVEZÉSE TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE 

13. ÉVFOLYAM 14. ÉVFOLYAM 
Össz óraszám 

a 4 félév 
során 

I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
Munkavédelmi alapismeretek 0,5               9 

2. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.         0,5       9 

3. 11498-12 Foglalkoztatás I. 
Elhelyezkedést, munkavállalást segítő ide-
gen nyelv (Angol) 

        1   1   32 

4. 11464-12 
Pedagógiai, pszichológiai 

feladatok 

Pedagógia  5   5,5           189 

Pedagógia gyakorlat   5   5         180 

Pszichológia   5   5           180 

5. 11467-12 Oktatási tevékenység 

Oktatási intézmények működése         1,5   2   55 

Szabadidő szervezés         1,5   1,5   48 

A pedagógiai segítés gyakorlata           3   3 96 

6. 11468-12 Kapcsolat a családokkal 

Családtan         1   1   32 

Kommunikáció, kapcsolatépítés         0,5   0,5   16 

Kommunikáció a gyakorlatban           1,5   1,5 48 

7. 11469-12 
Családpedagógiai gondo-

zás 

Családpedagógia          2   2   64 

Szervezési és ügyintézési ismeretek         1,5   1,5   48 

A szervezés és ügyintézés gyakorlata           1,5   1,5 48 

  

HETI ÓRASZÁM (E/GY): 10,5 5 10,5 5 9,5 6 9,5 6 1054 

HETI ÖSSZÓRASZÁM: 15,5 15,5 15,5 15,5 
 

SZABADON TERVEZHETŐ ÓRAKERET: 2 2 2 2 136 

Elhelyezkedést, munkavállalást segítő ide-
gen nyelv (Angol) 

0,5 0,5 0,5 0,5 
    

36 

Kommunikáció, kapcsolatépítés       
 

0,5 
 

0,5 
 

16 

Kommunikáció a gyakorlatban       
  

0,5 
 

0,5 16 

Pedagógia gyakorlat   1   1 
    

36 

A szervezés és ügyintézés gyakorlata       
  

1 
 

1 32 

ELMÉLET/GYAKORLAT ARÁNYA 63 37 63 37 57 43 57 43 
 

      

Összarány: 

  

Összóraszám: 

      

Elmélet Gyakorlat 

  

1190 

      
60 40 
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6. Szoftverfejlesztő OKJ 54 213 05 nappali rendszerű képzésben 14/2013 (IV.05) NGM 

rendelet 2. melléklete alapján 

Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

Ssz. 
Modul 

azonosítója 
Modul megnevezése Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 
Össz óra-
szám a 4 

félév során 
I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és biztonság 1               18 

2. 11498-12 Foglalkoztatás I. 
Elhelyezkedést-munkavállalást segí-
tő idegen nyelv (Angol) 

        2   2   64 

3. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás         1       18 

4 10815-12 
Információtechnológiai 

alapok 

Információtechnológiai alapok 1   2           54 

Információtechnológiai gyakorlat   2   2         72 

5 10826-12 

Szakmai életpálya-
építés, munkaszerve-
zés, munkahelyi kom-

munikáció 

Munkaszervezési ismeretek 1   1           36 

Munkaszervezési gyakorlat   2 
  

2 
        

72 

6 10817-12 
Hálózatok, programo-

zás és adatbázis-
kezelés 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 4   4           144 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 
gyakorlat 

  8   8         288 

Hálózati ismeretek I. 4   4           144 

Hálózati ismeretek I. gyakorlat   8   8         288 

7 10835-12 Alkalmazás fejlesztés 

Operációs rendszerek         2   2   64 

Operációs rendszerek gyakorlat           2   2 64 

Alkalmazásfejlesztés         4   5   142 

Alkalmazásfejlesztés gyakorlat           4   4 128 

Web alkalmazásfejlesztés         2   2   64 

Web alkalmazásfejlesztés gyakorlat           4   4 128 

Programozási nyelvek gyakorlat           4   4 128 

Multimédia gyakorlat           2   2 64 

Adatbázis fejlesztés         1   1   32 

Adatbázis fejlesztés gyakorlat           2   2 64 

Szakmai idegen nyelv (Angol) 2   2   1   1   104 

   

Heti óraszám (E/GY): 13 20 13 20 13 18 13 18 2180 

   

Heti összóraszám: 33 33 31 31 

 
   

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 4 200 

   
Angol 2  2  

 
 

 
 72 

   
Alkalmazásfejlesztés gyakorlat 

 
 

 
 

 
2 

 
2 64 

   
Web alkalmazásfejlesztés gyakorlat 

 
 

 
 

 
2 

 
2 64 

   

Félév Elmélet/Gyakorlat aránya: 43 57 43 57 37 63 37 63 

 

             

      
Összarány 

  

Összóra 

      
E GY 

  
2380 

      
40 60 
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Szoftverfejlesztő OKJ 54 213 05 esti rendszerű képzésben (óraszámok a nappali rendszer 
50 %-a) 14/2013 (IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján 

Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

Ssz. 
Modul 

azonosítója 
Modul megnevezése Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 
Össz óra-
szám a 4 

félév során 
I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és biztonság 0,5               9 

2. 11498-12 Foglalkoztatás I. 
Elhelyezkedést-munkavállalást segí-
tő idegen nyelv (Angol) 

        1   1   32 

3. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás         0,5       9 

4 10815-12 
Információtechnológiai 

alapok 

Információtechnológiai alapok 0,5   1           27 

Információtechnológiai gyakorlat   1   1         36 

5 10826-12 

Szakmai életpálya-
építés, munkaszerve-
zés, munkahelyi kom-

munikáció 

Munkaszervezési ismeretek 0,5   0,5           18 

Munkaszervezési gyakorlat   1 
  

1 
        

36 

6 10817-12 
Hálózatok, programo-

zás és adatbázis-
kezelés 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 2   2           72 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 
gyakorlat 

  4   4         144 

Hálózati ismeretek I. 2   2           72 

Hálózati ismeretek I. gyakorlat   4   4         144 

7 10835-12 Alkalmazás fejlesztés 

Operációs rendszerek         1   1   32 

Operációs rendszerek gyakorlat           1   1 32 

Alkalmazásfejlesztés         2   2,5   71 

Alkalmazásfejlesztés gyakorlat           2   2 64 

Web alkalmazásfejlesztés         1   1   32 

Web alkalmazásfejlesztés gyakorlat           2   2 64 

Programozási nyelvek gyakorlat           2   2 64 

Multimédia gyakorlat           1   1 32 

Adatbázis fejlesztés         0,5   0,5   16 

Adatbázis fejlesztés gyakorlat           1   1 32 

Szakmai idegen nyelv (Angol) 1   1   0,5   0,5   52 

   

Heti óraszám (E/GY): 6,5 10 6,5 10 6,5 9 6,5 9 1090 

   

Heti összóraszám: 16,5 16,5 15,5 15,5 
 

   
Szabadon tervezhető órakeret 1 1 2 2 100 

   
Angol 1  1  

 
 

 
 36 

   
Alkalmazásfejlesztés gyakorlat 

 
 

 
 

 
1 

 
1 32 

   
Web alkalmazásfejlesztés gyakorlat 

 
 

 
 

 
1 

 
1 32 

   

Félév Elmélet/Gyakorlat aránya: 43 57 43 57 37 63 37 63 

 

             

      
Összarány 

  

Összóra 

      
E GY 

  
11900 

      
40 60 
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7. Turisztikai szervező, értékesítő OKJ: 54 812 03 nappali rendszerű képzésben 14/2013 

(IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján 

Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

Sorszáma 
Modul azo-

nosítója 
Modul megneve-

zése 
Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 
Össz óra-
szám a 4 

félév során 
I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi egés-
zség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

1               18 

2. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás         1       18 

3. 11498-12 Foglalkoztatás I. 
Elhelyezkedést-
munkavállalást segítő ide-
gen nyelv (Angol) 

        2   2   64 

4. 10061-12 
Turisztikai Erőfor-
rások Bemutatása 

Turizmus alapjai 3   3           108 

Kultúr és Vallástörténeti 
értékek Magyarországon 

4   4           144 

Vendéglátás és Szálláshely 
Ismeretek 

  3   3         108 

5. 10062-12 
Turisztikai Kom-
munikáció 

Üzleti kommunikáció gyak.   2   2         72 

Marketing Alapjai 3   3           108 

Szakmai idegennyelv-gyak.   8   8         288 

6. 11503-12 Turisztikai Latin 

Antik örökségünk         1   1   32 

Latin nyelvtan és fordítási 
gyakorlatok 

        1   1   32 

7. 10063-12 
Ügyviteli Folyama-
tok Alkalmazása 

Ügyviteli ismeretek 2   2           72 

Informatika a turizmusban   3   3         108 

Levelezési gyakorlat   2   3         90 

8. 10064-12 
Turisztikai termék-
kínálat értékesíté-
se 

Utazászervezés         5   5   160 

Utaztatási szolgáltatások 
értékesítése, gyakorlat 

          9   10 302 

9. 10065-12 
Turisztikai 
válallkozások mű-
ködtetése 

Vállalkozási alapismeretek         2   3   78 

Turisztikai üzletágak mű-
ködtetése, gyakorlat 

          10   9 306 

      Heti óraszám (E/GY): 13 18 12 19 12 19 12 19 2108 

      Heti összóraszám: 31 31 31 31   

      
Szabadon tervezhető óra-
keret 

4 4 4 4 272 

   
Informatika a turizmusban 

 
2 

 
2 

 
 

 
 72 

   
Marketing Alapjai 1  2  

 
 

 
 54 

   
Üzleti kommunikáció gyak. 

 
1 

 
 

 
 

 
 18 

   

Elhelyezkedést-
munkavállalást segítő ide-
gen nyelv (Angol) 

 
 

 
 2  2  64 

   
Latin nyelvtan és fordítási 
gyakorlatok  

 
 

 
 

2 
 

2 64 

      
Félév Elmélet/Gyakorlat 
aránya 

40 60 40 60 40 60 40 60   

             

      
Összarány 

  

Összóra 

      
E Gy 

  

2380 

      
40 60 
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Turisztikai szervező, értékesítő OKJ: 54 812 03 esti rendszerű képzésben (óraszámok a 
nappali rendszer 50 %-a) 14/2013 (IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján 

Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

Sorszáma 
Modul azo-

nosítója 
Modul megneve-

zése 
Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 
Össz óra-
szám a 4 

félév során 
I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi egés-
zség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

0,5               9 

2. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás         0,5       9 

3. 11498-12 Foglalkoztatás I. 
Elhelyezkedést-
munkavállalást segítő ide-
gen nyelv (Angol) 

        1   1   32 

4. 10061-12 
Turisztikai Erőfor-
rások Bemutatása 

Turizmus alapjai 1,5   1,5           54 

Kultúr és Vallástörténeti 
értékek Magyarországon 

2   2           72 

Vendéglátás és Szálláshely 
Ismeretek 

  1,5   1,5         54 

5. 10062-12 
Turisztikai Kom-
munikáció 

Üzleti kommunikáció gyak.   1   1         36 

Marketing Alapjai 1,5   1,5           54 

Szakmai idegennyelv-gyak.   4   4         144 

6. 11503-12 Turisztikai Latin 

Antik örökségünk         0,5   0,5   16 

Latin nyelvtan és fordítási 
gyakorlatok 

        0,5   0,5   16 

7. 10063-12 
Ügyviteli Folyama-
tok Alkalmazása 

Ügyviteli ismeretek 1   1           36 

Informatika a turizmusban   1,5   1,5         54 

Levelezési gyakorlat   1   1,5         45 

8. 10064-12 
Turisztikai termék-
kínálat értékesíté-
se 

Utazászervezés         2,5   2,5   80 

Utaztatási szolgáltatások 
értékesítése, gyakorlat 

          4,5   5 151 

9. 10065-12 
Turisztikai 
válallkozások mű-
ködtetése 

Vállalkozási alapismeretek         1   1,5   39 

Turisztikai üzletágak mű-
ködtetése, gyakorlat 

          5   4,5 153 

      Heti óraszám (E/GY): 6,5 9 6 9,5 6 9,5 6 9,5 1054 

      Heti összóraszám: 15,5 15,5 15,5 15,5   

      
Szabadon tervezhető óra-
keret 

2 2 2 2 136 

   
Informatika a turizmusban 

 
1 

 
1 

 
 

 
 36 

   
Marketing Alapjai 0,5  1  

 
 

 
 27 

   
Üzleti kommunikáció gyak. 

 
0,5 

 
 

 
 

 
 9 

   

Elhelyezkedést-
munkavállalást segítő ide-
gen nyelv (Angol) 

 
 

 
 1  1  32 

   
Latin nyelvtan és fordítási 
gyakorlatok  

 
 

 
 

1 
 

1 32 

      
Félév Elmélet/Gyakorlat 
aránya 

40 60 40 60 40 60 40 60   

             

      
Összarány 

  

Összóra 

      
E Gy 

  

1190 

      
40 60 
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8. Ügyviteli titkár OKJ 54 346 02 nappali rendszerű képzésben 14/2013 (IV.05) NGM rendelet 

2. melléklete alapján 

Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

Ssz. 
Modul azonosí-

tója 
Modul megnevezése Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 

Össz óraszám a 
4 félév során 

I. félév II. félév 
III. 

félév 
IV. 

félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 1   
  

          18 

2. 11498-12 Foglalkoztatás I. 
Elhelyezkedést-munkavállalást 
segítő idegen nyelv (Angol) 

        2   2   64 

3. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás         1       18 

4. 10067-12 
Gépírás és dokumentumké-
szítés, iratkezelés 

Gépírás és iratkezelés gyakorlat   7   7         252 

Levelezési ismeretek 1   1           36 

Levelezési ismeretek gyakorlat   6   5         198 

5. 10070-12 Munkahelyi kommunikáció 
Kommunikáció alapjai 3   4           126 

Üzleti kommunikáció gyakorlat   4   4         144 

6. 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok 

Gazdasági alapismeretek 4   4           144 

Jogi ismeretek 2   3           90 

Vállalkozási ismeretek 2 1 1 2         108 

7. 10073-12 Titkári ügyintézés 
Üzleti adminisztráció gyakorlat           6   6 192 

Ügyviteli alapismeretek         4   4   128 

8. 10072-12 
Rendezvény- és program-
szervezés 

Rendezvény és programdokumen-
táció alapjai 

        3   3   96 

Rendezvény és programdokumen-
táció a gyakorlatban 

          6   6 192 

9. 10071-12 
Hivatali kommunikáció 
magyar és idegen nyelven 

Hivatali protokoll ismeretek         2   3   78 

Szakmai idegen nyelv gyakorlat           7   7 224 

      Heti óraszám (E/GY): 13 18 13 18 12 19 12 19 2108 

      Heti összóraszám: 31 31 31 31   

   

Szabadon tervezhető órakeret: 4 4 4 4 272 

   

Elhelyezkedést-munkavállalást 
segítő idegen nyelv (Angol)  

2 
 

2 
 

 
 

 72 

   

Levelezési ismeretek 1  1  
 

 
 

 36 

   
Vállalkozási ismeretek  

1 
 

1 
 

 
 

 36 

   

Rendezvény és programdokumen-
táció alapjai  

 
 

 2  2  64 

   

Rendezvény és programdokumen-
táció a gyakorlatban  

 
 

 
 

2 
 

2 64 

   

Elmélet/Gyakorlat aránya: 40 60 40 60 40 60 40 60 

 

      
Összarány: 

  
Összóra: 

      
E GY 

  
2380 

      
40 60 

    

 

 

 

 

 

http://www.lma.hu/


WWW.LMA.HU  100 

 

Ügyviteli titkár OKJ 54 346 02 esti rendszerű képzésben (óraszámok a nappali rendszer 50 %-a) 
14/2013 (IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján 

Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

Ssz. 
Modul azonosí-

tója 
Modul megnevezése Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 

Össz óraszám a 
4 félév során 

I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5   
  

          9 

2. 11498-12 Foglalkoztatás I. 
Elhelyezkedést-munkavállalást 
segítő idegen nyelv (Angol) 

        1   1   32 

3. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás         0,5       9 

4. 10067-12 
Gépírás és dokumentumké-
szítés, iratkezelés 

Gépírás és iratkezelés gyakorlat   3,5   3,5         126 

Levelezési ismeretek 0,5   0,5           18 

Levelezési ismeretek gyakorlat   3   2,5         99 

5. 10070-12 Munkahelyi kommunikáció 
Kommunikáció alapjai 1,5   2           63 

Üzleti kommunikáció gyakorlat   2   2         72 

6. 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok 

Gazdasági alapismeretek 2   2           72 

Jogi ismeretek 1   1,5           45 

Vállalkozási ismeretek 1 0,5 0,5 1         54 

7. 10073-12 Titkári ügyintézés 
Üzleti adminisztráció gyakorlat           3   3 96 

Ügyviteli alapismeretek         2   2   64 

8. 10072-12 
Rendezvény- és program-
szervezés 

Rendezvény és programdokumen-
táció alapjai 

        1,5   1,5   48 

Rendezvény és programdokumen-
táció a gyakorlatban 

          3   3 96 

9. 10071-12 
Hivatali kommunikáció 
magyar és idegen nyelven 

Hivatali protokoll ismeretek         1   1,5   39 

Szakmai idegen nyelv gyakorlat           3,5   3,5 112 

      Heti óraszám (E/GY): 6,5 9 6,5 9 6 9,5 6 9,5 1054 

      Heti összóraszám: 15,5 15,5 15,5 15,5   

   

Szabadon tervezhető órakeret: 2 2 2 2 136 

   

Elhelyezkedést-munkavállalást 
segítő idegen nyelv (Angol)  

1 
 

1 
 

 
 

 36 

   

Levelezési ismeretek 0,5  0,5  
 

 
 

 18 

   
Vállalkozási ismeretek  

0,5 
 

0,5 
 

 
 

 18 

   

Rendezvény és programdokumen-
táció alapjai  

 
 

 1  1  32 

   

Rendezvény és programdokumen-
táció a gyakorlatban  

 
 

 
 

1 
 

1 32 

   

Elmélet/Gyakorlat aránya: 40 60 40 60 40 60 40 60 

 

      
Összarány: 

  
Összóra: 

      
E GY 

  
1190 

      
40 60 
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9. Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ 54 344 01 nappali rendszerű képzésben 14/2013 

(IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján 

Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

SSZ. 
MODUL 

AZONOSÍTÓ 
MODUL MEGNEVEZÉS Tantárgyak 

1/13.ÉVF. 2/14. ÉVF. 

Össz óra-
szám a 4 

félév során 

I. félév II. félév I. félév II. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi egészség és biz-
tonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 1               18 

2. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás         1       18 

3. 11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Szakmai idegen nyelv 2   2           72 

Elhelyezkedést-munkavállalást segítő ide-
gen nyelv (Angol) 

        2   2   64 

4. 11504-12 
Gazdálkodási alaptevékeny-
ség ellátása 

Gazdasági és jogi alapismeretek 5   6           198 

Ügyviteli gyakorlatok   6   6         216 

Általános statisztika 2   2           72 

Statisztika gyakorlat   2   2         72 

Pénzügyi alapismeretek 4   4           144 

Pénzügy gyakorlat   1   1         36 

Adózási alapismeretek 2   1           54 

Adózás gyakorlat   1   1         36 

Számviteli alapismeretek 4   5           162 

Számvitel gyakorlat   1   1         36 

5. 10147-12  
Gazdálkodási feladatok ellá-
tása 

Gazdálkodási ismeretek         3   4   110 

6. 11505-12 Könyvelés számítógépen Könyvelés számítógépen           4   4 128 

7. 10149-12  
Könyvvezetés és 
beszámolókészítés 

Számvitel         6   6   192 

8. 11506-12 
Vállalkozásfinanszírozási és 
adózási feladatok 

Vállalkozás-finanszírozás         2   2   64 

Vállalkozás-finanszírozás gyakorlat           1   1 32 

Adózás         3   3   96 

Elektronikus adóbevallás gyakorlata           2   2 64 

9. 11501-12 Projektfinanszírozás 
Projekt-finanszírozás         2   2   64 

Projekt-finanszírozás gyakorlata           2   2 64 

10. 11502-12 Projektfolyamatok követése 
Projektfolyamatokkövetése         2   2   64 

Projekttervezés gyakorlata           1   1 32 

      Heti óraszám (E/GY) 20 11 20 11 21 10 21 10 2108 

  
  

Heti összóraszám 31 31 31 31 
 

  
  Szabad sáv 4 4 4 4 272 

   

Szakmai idegen nyelv         2   2   64 

   

Általános statisztika 1   1           36 

   

Adózási alapismeretek 1   2           54 

   

Számviteli alapismeretek 2   1           54 

   

Vállalkozás-finanszírozás         1   1   32 

   

Projekt-finanszírozás         1   1   32 

   

Elmélet/Gyakorlat aránya 69 31 69 31 71 29 71 29   

      

Összarány 

  

Összóra 

      

Elmélet Gyakorlat 

  

2380 

      

70 30 
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Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ 54 344 01 esti rendszerű képzésben (óraszámok a nappali 

rendszer 50 %-a) 14/2013 (IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján 

Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

SSZ. 
MODUL 

AZONOSÍTÓ 
MODUL MEGNEVEZÉS Tantárgyak 

1/13.ÉVF. 2/14. ÉVF. 

Össz óra-
szám a 4 

félév során 

I. félév II. félév I. félév II. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi egészség és biz-
tonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5               9 

2. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás         0,5       9 

3. 11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Szakmai idegen nyelv 1   1           36 

Elhelyezkedést-munkavállalást segítő ide-
gen nyelv (Angol) 

        1   1   32 

4. 11504-12 
Gazdálkodási alaptevékeny-
ség ellátása 

Gazdasági és jogi alapismeretek 2,5   3           99 

Ügyviteli gyakorlatok   3   3         108 

Általános statisztika 1   1           36 

Statisztika gyakorlat   1   1         36 

Pénzügyi alapismeretek 2   2           72 

Pénzügy gyakorlat   0,5   0,5         18 

Adózási alapismeretek 1   0,5           27 

Adózás gyakorlat   0,5   0,5         18 

Számviteli alapismeretek 2   2,5           81 

Számvitel gyakorlat   0,5   0,5         18 

5. 10147-12  
Gazdálkodási feladatok ellá-
tása 

Gazdálkodási ismeretek         1,5   2   55 

6. 11505-12 Könyvelés számítógépen Könyvelés számítógépen           2   2 64 

7. 10149-12  
Könyvvezetés és 
beszámolókészítés 

Számvitel         3   3   96 

8. 11506-12 
Vállalkozásfinanszírozási és 
adózási feladatok 

Vállalkozás-finanszírozás         1   1   32 

Vállalkozás-finanszírozás gyakorlat           0,5   0,5 16 

Adózás         1,5   1,5   48 

Elektronikus adóbevallás gyakorlata           1   1 32 

9. 11501-12 Projektfinanszírozás 
Projekt-finanszírozás         1   1   32 

Projekt-finanszírozás gyakorlata           1   1 32 

10. 11502-12 Projektfolyamatok követése 
Projektfolyamatokkövetése         1   1   32 

Projekttervezés gyakorlata           0,5   0,5 16 

      Heti óraszám (E/GY) 10 5,5 10 5,5 10,5 5 10,5 5 1054 

  
  

Heti összóraszám 15,5 15,5 15,5 15,5 
 

  
  Szabad sáv 2 2 2 4 136 

   

Szakmai idegen nyelv         1   1   32 

   

Általános statisztika 0,5   0,5           18 

   

Adózási alapismeretek 0,5   1           27 

   

Számviteli alapismeretek 1   0,5           27 

   

Vállalkozás-finanszírozás         0,5   0,5   16 

   

Projekt-finanszírozás         0,5   0,5   16 

   

Elmélet/Gyakorlat aránya 69 31 69 31 71 29 71 29   

      

Összarány 

  

Összóra 

      

Elmélet Gyakorlat 

  

1190 

      

70 30 
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10. Szociális szakgondozó OKJ: 54 762 03 nappali rendszerű képzésben 14/2013 (IV.05) NGM 
rendelet 2. melléklete alapján 

Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

So
rs

zá
m

a 

Modul 
azo-

nosítója 

Modul 
megnevezése 

Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam Össz 
óraszám 
a 4 félév 

során 

I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség és biz-
tonság 

1               18 

2. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.         1       18 

3. 11498-12 Foglalkoztatás I. 
Elhelyezkedést-munkavállalást 
segítő idegen nyelv (Angol) 

        2   2   64 

4. 
10525 - 
12 

A szociális el-
látás általános 
tevékenységei 

Szakmai készség-fejlesztés és 
kommunikációs gyakorlat 

  5   5         180 

Társadalomismeret 4   4           144 

Társadalomismereti és szociál-
politikai gyakorlat   

  4   4         144 

Szociálpolitikai, jogi és etikai 
ismeretek 

5   4           162 

Pszichológiai és pedagógiai 
ismeretek   

4   5           162 

Pszichológiai gyakorlat   2   2         72 

Egészségügyi alapismeretek 3   3           108 

5. 10559-12   
Elsősegély 

nyújtási felada-
tok 

Népegészségügyi ismeretek 2   2           72 

Az elsősegély nyújtás gyakorlata   1   2         54 

6. 10556-12 
Gondozási-

ápolási felada-
tok 

Ápolási ismeretek         3   2   82 

Alapápolási gyakorlat           2   3 78 

Gondozási ismeretek         2   1   50 

Gondozási szükségletek         1   2   46 

Gondozási gyakorlat           1   1 32 

7. 10574-12 
Személyes gon-

doskodás 

A szociális munka         3   3   96 

A szociális munka gyakorlata           2   2 64 

Szociális gondozás         3   4   110 

A szociális gondozás gyakorlata           2   2 64 

A szociális szakember személyi-
ség védelme 

        1   1   32 

8. 10575-12 
Szociális 

szervezés 

Gazdálkodási alapismeretek         2   2   64 

A szociális intézmények gazdá-
lkodása 

        1   1   32 

Vezetési szervezési ismeretek             1   14 

Vezetési, szervezési és gazdá-
lkodási gyakorlat 

              1 14 

9. 10576-12 
Szakgondozási 
adminisztráció 

Szociális szolgáltatások admin-
isztrációja 

        1   1   32 

A szociális szolgáltatások admin-
isztrációjának gyakorlata 

          1     18 

Számítástechnikai ismeretek         1   1   32 

Számítástechnikai ismeretek 
gyakorlat 

          2   1 50 

  
  

  
  

Heti óraszám (E/GY): 19 12 18 13 21 10 21 10 
 

Heti összóraszám: 31 31 31 31 2108 

Szabadsáv (a tantárgyak az adott tanév 

tantárgyfelosztásában részletezve) 
2 2 3 1 0 4 0 4 272 

Félév Elmélet/Gyakorlat aránya 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40%   

 

      
Összarány 

 
Összóra 

      
Elmélet Gyakorlat 

 
2380 

      
1428   60% 952 40% 
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Szociális szakgondozó OKJ: 54 762 03 esti rendszerű képzésben (óraszámok a nappali 
rendszer 50 %-a) 14/2013 (IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján 

 
Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

So
rs

zá
m

a 

Modul 
azo-

nosítója 

Modul 
megnevezése 

Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam Össz 
óraszám 
a 4 félév 

során 

I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség és biz-
tonság 

0,5               9 

2. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.         0,5       9 

3. 11498-12 Foglalkoztatás I. 
Elhelyezkedést-munkavállalást 
segítő idegen nyelv (Angol) 

        1   1   32 

4. 
10525 - 
12 

A szociális el-
látás általános 
tevékenységei 

Szakmai készség-fejlesztés és 
kommunikációs gyakorlat 

  2,5   2,5         90 

Társadalomismeret 2   2           72 

Társadalomismereti és szociál-
politikai gyakorlat   

  2   2         72 

Szociálpolitikai, jogi és etikai 
ismeretek 

2,5   2           81 

Pszichológiai és pedagógiai 
ismeretek   

2   2,5           81 

Pszichológiai gyakorlat   1   1         36 

Egészségügyi alapismeretek 1,5   1,5           54 

5. 10559-12   
Elsősegély 

nyújtási felada-
tok 

Népegészségügyi ismeretek 1   1           36 

Az elsősegély nyújtás gyakorlata   0,5   1         27 

6. 10556-12 
Gondozási-

ápolási felada-
tok 

Ápolási ismeretek         1,5   14   41 

Alapápolási gyakorlat           1   1,5 39 

Gondozási ismeretek         1   0,5   25 

Gondozási szükségletek         0,5   1   23 

Gondozási gyakorlat           0,5   0,5 16 

7. 10574-12 
Személyes gon-

doskodás 

A szociális munka         1,5   1,5   48 

A szociális munka gyakorlata           1   1 32 

Szociális gondozás         1,5   2   55 

A szociális gondozás gyakorlata           1   1 32 

A szociális szakember személyi-
ség védelme 

        0,5   0,5   16 

8. 10575-12 
Szociális 

szervezés 

Gazdálkodási alapismeretek         1   1   32 

A szociális intézmények gazdá-
lkodása 

        0,5   0,5   16 

Vezetési szervezési ismeretek             0,5   7 

Vezetési, szervezési és gazdá-
lkodási gyakorlat 

              0,5 7 

9. 10576-12 
Szakgondozási 
adminisztráció 

Szociális szolgáltatások admin-
isztrációja 

        0,5   0,5   16 

A szociális szolgáltatások admin-
isztrációjának gyakorlata 

          0,5     9 

Számítástechnikai ismeretek         0,5   0,5   16 

Számítástechnikai ismeretek 
gyakorlat 

          1   0,5 25 

  
  

  
  

Heti óraszám (E/GY): 9,5 6 9 6,5 10,5 5 10,5 5 
 

Heti összóraszám: 15,5 15,5 15,5 15,5 1054 

Szabadsáv (a tantárgyak az adott tanév 

tantárgyfelosztásában részletezve) 
1 1 1,5 0,5 0 2 0 2 136 

Félév Elmélet/Gyakorlat aránya 60% 40% 60% 40% 60% 40% 60% 40%   

 

      
Összarány 

 
Összóra 

      
Elmélet Gyakorlat 

 
1190 

      
714   60% 476 40% 

  

http://www.lma.hu/


WWW.LMA.HU  105 

 

 

11. Vendéglátásszervező - vendéglős OKJ: 54 811 01 nappali rendszerű képzésben 14/2013 
(IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján 

 
Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

So
rs

zá
m

a 

Modul 
azo-

nosítója 

Modul 
megnevezése 

Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam Össz 
óraszám 
a 4 félév 

során 

I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi 
egészség és biz-
tonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 1               18 

2. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.         1       18 

3. 11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.         2   2   64 

4. 10053-12 
Vendéglátó üzleti 

gazdálkodás 

Vendéglátó gazdálkodás 3   3   2   2   172 

Szakmai számítások 2   2   1   2   118 

Ügyvitel           2   2 64 

Marketing és kommunikáció a gya-
korlatban 

  2   2   2   2 136 

Alkalmazott számítástechnika           2   2 64 

5 10054-12   
Vendéglátó üzleti 

idegen nyelv 
Üzleti idegen nyelv   4   4   2   2 208 

6. 10052-12 
Vendéglátó ter-

melés 

Élelmiszerismeret 3   3           108 

Termelés elmélete 3   3   2   2   172 

Termelés gyakorlata   6   6   6   6 408 

7. 10050-12 
Vendéglátó ér-

tékesítés 

Értékesítés elmélete 3   3   2   2   172 

Értékesítés gyakorlata   3   3   5   5 268 

8. 10055-12 
Vendéglátó 
üzletvezetés 

Vendéglátó vállalkozások     1   1   1   50 

Vendéglátó vállalkozás működtetése   1   1   1   1 68 

      Heti óraszám (E/GY): 15 16 15 16 11 20 11 20 
 

      Heti összóraszám: 31 31 31 31 2108 

      Szabadsáv (a tantárgyak az adott tanév 

tantárgyfelosztásában részletezve) 
0 4 0 4 1 3 3 1 272 

      Félév Elmélet/Gyakorlat aránya 43% 57% 43% 57% 34% 66% 40% 60%   

            Összóra 

            2380 

 

Összarány 

E Gy 

40% 60% 

952 1428 
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Vendéglátásszervező - vendéglős OKJ: 54 811 01 esti rendszerű képzésben(óraszámok a 
nappali rendszer 50 %-a) 14/2013 (IV.05) NGM rendelet 2. melléklete alapján 

 
Képzési idő 2 év (4 félév) 

A tananyagegység 

So
rs

zá
m

a 

Modul 
azo-

nosítója 

Modul 
megnevezése 

Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam Össz 
óraszám 
a 4 félév 

során 

I. félév II. félév III. félév IV. félév 

E GY E GY E GY E GY 

1. 11500-12 
Munkahelyi 
egészség és biz-
tonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5               9 

2. 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.         0,5       9 

3. 11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.         1   1   32 

4. 10053-12 
Vendéglátó üzleti 

gazdálkodás 

Vendéglátó gazdálkodás 1,5   1,5   1   1   86 

Szakmai számítások 1   1   0,5   1   59 

Ügyvitel           1   1 32 

Marketing és kommunikáció a gya-
korlatban 

  1   1   1   1 68 

Alkalmazott számítástechnika           1   1 32 

5 10054-12   
Vendéglátó üzleti 

idegen nyelv 
Üzleti idegen nyelv   2   2   1   1 104 

6. 10052-12 
Vendéglátó ter-

melés 

Élelmiszerismeret 1,5   1,5           54 

Termelés elmélete 1,5   1,5   1   1   86 

Termelés gyakorlata   3   3   3   3 204 

7. 10050-12 
Vendéglátó ér-

tékesítés 

Értékesítés elmélete 1,5   1,5   1   1   86 

Értékesítés gyakorlata   1,5   1,5   2,5 
 

2,5 134 

8. 10055-12 
Vendéglátó 
üzletvezetés 

Vendéglátó vállalkozások     1,5   0,5   0,5   25 

Vendéglátó vállalkozás működtetése   0,5   0,5   0,5   0,5 34 

      Heti óraszám (E/GY): 7,5 8 7,5 8 5,5 10 5,5 10 
 

      Heti összóraszám: 15,5 15,5 15,5 15,5 1054 

      Szabadsáv (a tantárgyak az adott tanév 

tantárgyfelosztásában részletezve) 
0 2 0 2 0,5 1,5 1,5 0,5 136 

      Félév Elmélet/Gyakorlat aránya 43% 57% 43% 57% 34% 66% 40% 60%   

            Összóra 

            1190 

Összarány 

E Gy 

40% 60% 

476 714 
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VIII. 2. 25/2016. (II.25.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről 
szerinti új szakképzések óratervei (Központi kerettanterv tervezet 
szerint): 

 

 

54 211 10 Művészeti és médiafotográfus Nappali 

  
Képzési idő 2 tanév (4 félév) 

       

            

Sorszám 
Modul azonosítója 

és megnevezése 
Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 

Összóraszám 
a négy félév 

során 

I. félév (18 
hét) 

II. félév (18 
hét) 

I. félév (18 
hét) 

II. félév (13 
hét) 

E GY E GY E GY E GY 

1. 
11499-12 Foglalkoz-

tatás II. 
Foglalkoztatás II.         1       18 

2. 
11498-12 Foglalkoz-

tatás I.  
Angol         2   2   62 

3. 
10586-12 Művészet-
elmélet és ábrázolás 

Művészettörténet 4   4   2   2   206 

Rajz, festés, mintázás gyakorlat   8   8   8   8 536 

4. 
10588-12 Tervezés 

és technológia 

Anyagismeret 4   4           144 

Tervezés és gyakorlat   3   3         108 

5. 
10589-12 Kortárs 

szakmai környezet 
Kortárs művészettörténet         3   3   93 

6. 
Technikai médiumok 

elmélete 
Technikai médiumok elmélete 2   1   4   5   191 

7. 
Technikai médiumok 

gyakorlata 
Fotó és multimédia gyakorlat   10   10   9   9 639 

8. 
Szakmai rajz és ti-

pográfia 
Tipográfia és prezentációkészí-

tés gyakorlata 
          2   2 62 

    Heti óraszám (E/GY) 10 21 9 21 12 19 12 19 2059 

    Heti összóraszám 31 30 31 31 2059 

    Szabadon tervezhető órakeret 4 5 4 4 286 

    
A mindenkori tantárgyfelosztásban meg-

adva E/GY bontásban 
0 4 1 4 1 3 1 3   

    Összefüggő szakmai gyakorlat a 13. évfolyam végén (óra) 160 

       
Teljes óraszám 2505 

  
Elmélet-gyakorlat aránya a 

teljes képzésben 

E GY 
       

  
30% 70% 
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54 211 10 Művészeti és médiafotográfus ESTI (A nappali óraszám 50%-a) 

  
Képzési idő 2 tanév (4 félév) 

       

            

Sorszám 
Modul azonosítója 

és megnevezése 
Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 
Összóraszám 
a négy félév 

során 

I. félév (18 
hét) 

II. félév (18 
hét) 

I. félév (18 
hét) 

II. félév (13 
hét) 

E GY E GY E GY E GY 

1. 
11499-12 Foglalkoz-

tatás II. 
Foglalkoztatás II.         0,5       9 

2. 
11498-12 Foglalkoz-

tatás I.  
Angol         1   1   31 

3. 
10586-12 Művészet-
elmélet és ábrázolás 

Művészettörténet 2   2   1   1   103 

Rajz, festés, mintázás gyakorlat   4   4   4   4 268 

4. 
10588-12 Tervezés 

és technológia 

Anyagismeret 2   2           72 

Tervezés és gyakorlat   1,5   1,5         54 

5. 
10589-12 Kortárs 

szakmai környezet 
Kortárs művészettörténet         1,5   1,5   47 

6. 
Technikai médiumok 

elmélete 
Technikai médiumok elmélete 1   0,5   2   2,5   96 

7. 
Technikai médiumok 

gyakorlata 
Fotó és multimédia gyakorlat   5   5   4,5   4,5 320 

8. 
Szakmai rajz és ti-

pográfia 
Tipográfia és prezentációkészí-

tés gyakorlata 
          1   1 31 

    Heti óraszám (E/GY) 5 11 4,5 11 6 9,5 6 9,5 1030 

    Heti összóraszám 15,5 15 15,5 15,5 1030 

    Szabadon tervezhető órakeret 2 2,5 2 2 143 

    
A mindenkori tantárgyfelosztásban meg-

adva E/GY bontásban 
0 2 1 1,5 1 1 1 1   

    Összefüggő szakmai gyakorlat a 13. évfolyam végén (óra) 160 

       
Teljes óraszám 1333 

  
Elmélet-gyakorlat aránya a 

teljes képzésben 

E GY 
       

  
30% 70% 
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OKJ: 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs Nappali 

  
Képzési idő 2 tanév (4 félév) 

                   

Sorszám 
Modul azonosítója és 

megnevezése 
Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 
Összóraszám 
a négy félév 

során 

I. félév (18 
hét) 

II. félév 
(18 hét) 

I. félév 
(18 hét) 

II. félév 
(13 hét) 

E GY E GY E GY E GY 

1. 
11499-12 Foglalkozta-

tás II. 
Foglalkoztatás II.          1       18 

2. 
11498-12 Foglalkozta-

tás I. 
Angol         2   2   62 

3. 
11504-16 Gazdálko-
dási alaptevékenysé-

gek ellátása 

Gazdasági és jogi alapismeretek 7   7           252 

Ügyviteli ismeretek 3   3           108 

Ügyviteli gyakorlatok   4   4         144 

Általános statisztika 2   2           72 

Statisztika gyakorlat   1   1         36 

Pénzügyi alapismeretek 4   3           126 

Pénzügy gyakorlat   1   1         36 

Adózási alapismeretek 1   1           36 

Adózás gyakorlat   1   1         36 

Számviteli alapismeretek 4   4           144 

Számvitel gyakorlat   2   2         72 

4. 
11881-16 Eredmé-

nyes üzleti kommuni-
káció 

Eredményes üzleti kom-
munikáció 

        5   4   142 

Eredményes üzleti kom-
munikáció gyakorlat 

          3   4 106 

5. 

11882-16 Ügyfélkap-
csolat az üzleti szol-

gáltatásokban (angol 
nyelvi elemekkel) 

Az üzleti szemlélet alapjai         2   2   62 

Ügyfélkapcsolatok a szolgáltatá-
sokban 

        5   5   155 

Ügyfélkapcsolatok a szolgáltatá-
sokban gyakorlat 

          1   1 31 

Ügyfélkapcsolatok különböző 
szolgáltatási területeken 

        6   6   186 

Ügyfélkapcsolatok különböző 
szolgáltatási területeken angol 

nyyelvű gyakorlata 
          2   3 75 

6. 

11883-16 Információ-
kommunikáció tech-
nológia támogatás 

(IKT) 

Infókommunikációs eszközök az 
üzleti szolgáltatásokban 

        2   2   62 

Infókommunikációs eszközök az 
üzleti szol-gáltatásokban gya-

korlat 
          2   2 62 

    Heti óraszám (E/GY) 21 9 20 9 23 8 21 10 2023 

    Heti összóraszám 30 29 31 31   

    Szabadon tervezhető órakeret 5 6 4 4 322 

    
A mindenkori tantárgyfelosztás-
ban megadva E/GY bontásban 

5 0 6 0 4 0 4 0   

    Összefüggő szakmai gyakorlat a 13. évfolyam végén (óra) 160 

       
Teljes óraszám 2505 

  
Elmélet-gyakorlat aránya a tel-

jes képzésben 

E GY 
       

  
70% 30% 
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OKJ: 54 340 01 Üzleti szolgáltatási munkatárs ESTI (A nappali óraszám 50%-a) 

  
Képzési idő 2 tanév (4 félév) 

                   

Sorszám 
Modul azonosítója és 

megnevezése 
Tantárgy megnevezése 

13. évfolyam 14. évfolyam 
Összóraszám 
a négy félév 

során 

I. félév 
(18 hét) 

II. félév 
(18 hét) 

I. félév 
(18 hét) 

II. félév 
(13 hét) 

E GY E GY E GY E GY 

1. 
11499-12 Foglalkozta-

tás II. 
Foglalkoztatás II.          0,5       9 

2. 
11498-12 Foglalkozta-

tás I. 
Angol         1   1   31 

3. 
11504-16 Gazdálko-
dási alaptevékenysé-

gek ellátása 

Gazdasági és jogi alapismeretek 4   3           126 

Ügyviteli ismeretek 1   2           54 

Ügyviteli gyakorlatok   2   2         72 

Általános statisztika 1   1           36 

Statisztika gyakorlat   0,5   0,5         18 

Pénzügyi alapismeretek 2   1,5           63 

Pénzügy gyakorlat   0,5   0,5         18 

Adózási alapismeretek 0,5   0,5           18 

Adózás gyakorlat   0,5   0,5         18 

Számviteli alapismeretek 2   2           72 

Számvitel gyakorlat   1   1         36 

4. 
11881-16 Eredmé-

nyes üzleti kommuni-
káció 

Eredményes üzleti kom-
munikáció 

        2,5   2   71 

Eredményes üzleti kom-
munikáció gyakorlat 

          1   2 44 

5. 

11882-16 Ügyfélkap-
csolat az üzleti szol-

gáltatásokban (angol 
nyelvi elemekkel) 

Az üzleti szemlélet alapjai         1   1   31 

Ügyfélkapcsolatok a szolgáltatá-
sokban 

        2,5   2,5   78 

Ügyfélkapcsolatok a szolgáltatá-
sokban gyakorlat 

              1 13 

Ügyfélkapcsolatok különböző 
szolgáltatási területeken 

        3,5   3,5   108,5 

Ügyfélkapcsolatok különböző 
szolgáltatási területeken angol 

nyyelvű gyakorlata 
              1 13 

6. 

11883-16 Információ-
kommunikáció tech-
nológia támogatás 

(IKT) 

Infókommunikációs eszközök az 
üzleti szolgáltatásokban 

        1,5   1,5   46,5 

Infókommunikációs eszközök az 
üzleti szol-gáltatásokban gya-

korlat 
              1 13 

    Heti óraszám (E/GY) 11 4,5 10 4,5 13 1 12 5 989 

    Heti összóraszám 15 14,5 13,5 16,5   

    Szabadon tervezhető órakeret 2,5 3 4 1 184 

    
A mindenkori tantárgyfelosztás-
ban megadva E/GY bontásban 

2,5 0 3 0 4 0 1 0   

    Összefüggő szakmai gyakorlat a 13. évfolyam végén (óra) 160 

       
Teljes óraszám 1333 

  
Elmélet-gyakorlat aránya a tel-

jes képzésben 

E GY 
       

  
70% 30% 
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Képzési idő 1 tanév (2 félév) 

   

        

Sorszám 
Modul azonosítója 

és megnevezése 
Tantárgy megnevezése 

15. évfolyam 
Összóraszám 

a két félév 
során 

I. félév (18 hét) II. félév (13 hét) 

E GY E GY 

1. 
10773-16 Jogi felada-

tok a gyakorlatban 
Jogi ismeretek 3   2   82 

2. 
10774-16 Pénzügyi 
feladatok ellátása 

Pénzügyi ismeretek 2   2   64 

Pénzügy gyakorlat   2   1 50 

3. 
10775-16 Adózási 
feladatok ellátása 

Adózás  3   2   82 

Adózás gyakorlat   3   2 82 

4. 
10886-16 Számviteli 
szervezési feladatok 

gyakorlata 

Számvitel szervezés 3   2   82 

Komplex feladatok gyakorlata   1   1 32 

5. 
10776-16 Államház-
tartási gazdálkodási 
feladatok ellátása 

Államháztartási gazdálkodás 2   2   64 

Államháztartási gazdálkodás gya-
korlata 

  1   1 32 

6.  
10777-16 Államház-
tartási számviteli fe-

ladatok ellátása 

Államháztartási számvitel 3   3   96 

Államháztartási számvitel gya-
korlata 

  4   3 114 

7. 

10779-16 Államház-
tartási elemzési-

ellenőrzési feladatok 
ellátása 

Államháztartási elemzés 2   2   64 

Államháztartási elemzés gyakor-
lata 

  2   2 64 

Államháztartási ellenőrzés 2   2   64 

Államháztartási ellenőrzés gya-
korlata 

  2   1 50 

    Heti óraszám (E/GY) 20 15 17 11 1022 

    Heti összóraszám 35 28   

    Szabadon tervezhető órakeret 0 7 98 

    
A mindenkori tantárgyfelosztásban meg-

adva E/GY bontásban 
0 0 5 2   

          Teljes óraszám: 1120 

 
       

 
 

Elmélet-gyakorlat aránya a 
teljes képzésben 

E GY 
   

 
 

60% 40% 
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Képzési idő 1 tanév (2 félév) 

   

        

Sorszám 
Modul azonosítója 

és megnevezése 
Tantárgy megnevezése 

15. évfolyam 
Összóraszám 

a két félév 
során 

I. félév (18 hét) II. félév (13 hét) 

E GY E GY 

1. 
10773-16 Jogi felada-

tok a gyakorlatban 
Jogi ismeretek 1,5   1   41 

2. 
10774-16 Pénzügyi 
feladatok ellátása 

Pénzügyi ismeretek 1   1   32 

Pénzügy gyakorlat   1   1,5 39 

3. 
10775-16 Adózási 
feladatok ellátása 

Adózás  1,5   1   41 

Adózás gyakorlat   1,5   1 41 

4. 
10886-16 Számviteli 
szervezési feladatok 

gyakorlata 

Számvitel szervezés 1,5   1   41 

Komplex feladatok gyakorlata   0,5   0,5 16 

5. 
10776-16 Államház-
tartási gazdálkodási 
feladatok ellátása 

Államháztartási gazdálkodás 1   1   32 

Államháztartási gazdálkodás gya-
korlata 

  0,5   0,5 16 

6.  
10777-16 Államház-
tartási számviteli fe-

ladatok ellátása 

Államháztartási számvitel 1,5   1,5   48 

Államháztartási számvitel gya-
korlata 

  2   1,5 57 

7. 

10779-16 Államház-
tartási elemzési-

ellenőrzési feladatok 
ellátása 

Államháztartási elemzés 1   1   32 

Államháztartási elemzés gyakor-
lata 

  1   1 32 

Államháztartási ellenőrzés 1   1   32 

Államháztartási ellenőrzés gya-
korlata 

  1   0,5 25 

    Heti óraszám (E/GY) 10 7,5 8,5 6,5 525 

    Heti összóraszám 17,5 15   

    Szabadon tervezhető órakeret 0,0 2,5 35 

    
A mindenkori tantárgyfelosztásban meg-

adva E/GY bontásban 
0 0 2,5 0   

          Teljes óraszám: 560 

 
       

 
 

Elmélet-gyakorlat aránya a 
teljes képzésben 

E GY 
   

 
 

60% 40% 
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OKJ: 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő Nappali 

  
Képzési idő 1 tanév (2 félév) 

   

        

Sorszám 
Modul azonosítója 

és megnevezése 
Tantárgy megnevezése 

15. évfolyam 
Összóraszám 

a két félév 
során 

I. félév (18 hét) II. félév (13 hét) 

E GY E GY 

1. 
10773-16 Jogi felada-

tok a gyakorlatban 
Jogi ismeretek 3   2   82 

2. 
10774-16 Pénzügyi 
feladatok ellátása 

Pénzügyi ismeretek 2   2   64 

Pénzügy gyakorlat   2   1 50 

3. 
10775-16 Adózási 
feladatok ellátása 

Adózás  3   2   82 

Adózás gyakorlat   3   2 82 

4. 
10886-16 Számviteli 
szervezési feladatok 

gyakorlata 

Számvitel szervezés 3   2   82 

Komplex feladatok gyakorlata   1   1 32 

5. 
Gazdasági és vezetési 

feladatok 
Gazdasági és vezetési feladatok 4   3,5   121 

6.  
Számviteli feladatok a 

gyakorlatban 

Számvitel 3   3   96 

Számvitel gyakorlat   6   5 178 

7. 
Elemzési-ellenőrzési 

feladatok ellátása 

Elemzés-ellenőrzés 2   2   64 

Elemzés-ellenőrzés gyakorlata   3   2 82 

    Heti óraszám (E/GY) 20 15 16,5 11 1015 

    Heti összóraszám 35 27,5   

    Szabadon tervezhető órakeret 0 7,5 105 

    
A mindenkori tantárgyfelosztásban meg-

adva E/GY bontásban 
0 0 6 1,5   

          Teljes óraszám: 1120 

 
       

 
 

Elmélet-gyakorlat aránya a 
teljes képzésben 

E GY 
   

 
 

60% 40% 
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OKJ: 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő Esti (a nappali óraszám 50%-a) 

  
Képzési idő 1 tanév (2 félév) 

   

        

Sorszám 
Modul azonosítója 

és megnevezése 
Tantárgy megnevezése 

15. évfolyam 
Összóraszám 

a két félév 
során 

I. félév (18 hét) II. félév (13 hét) 

E GY E GY 

1. 
10773-16 Jogi felada-

tok a gyakorlatban 
Jogi ismeretek 1,5   1   41 

2. 
10774-16 Pénzügyi 
feladatok ellátása 

Pénzügyi ismeretek 1   1   32 

Pénzügy gyakorlat   1   1,5 39 

3. 
10775-16 Adózási 
feladatok ellátása 

Adózás  1,5   1   41 

Adózás gyakorlat   1,5   1 41 

4. 
10886-16 Számviteli 
szervezési feladatok 

gyakorlata 

Számvitel szervezés 1,5   1   41 

Komplex feladatok gyakorlata   0,5   0,5 16 

5. 
Gazdasági és vezetési 

feladatok 
Gazdasági és vezetési feladatok 2   2   64 

6.  
Számviteli feladatok a 

gyakorlatban 

Számvitel 1,5   1,5   48 

Számvitel gyakorlat   3   2,5 89 

7. 
Elemzési-ellenőrzési 

feladatok ellátása 

Elemzés-ellenőrzés 1   1   32 

Elemzés-ellenőrzés gyakorlata   1,5   1 41 

    Heti óraszám (E/GY) 10 7,5 8,5 6,5 525 

    Heti összóraszám 17,5 15   

    Szabadon tervezhető órakeret 0 2,5 35 

    
A mindenkori tantárgyfelosztásban meg-

adva E/GY bontásban 
0 0 2,5 0   

          Teljes óraszám: 560 

 
       

 
 

Elmélet-gyakorlat aránya a 
teljes képzésben 

E GY 
   

 
 

60% 40% 
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OKJ: 55 213 02 Webfejlesztő Nappali 

  

Képzési idő 1 félév     
 

      

      

Sorszám 
Modul azonosítója 

és megnevezése 
Tantárgy megnevezése 

15. évfolyam 
Összóraszám a 

félév során 
I. félév (16 hét) 

E Gy 

1. 
11628-16 

Webfejlesztés II. 

Webfejlesztés 12   192 

Webfejlesztés gyakorlata   19,5 312 

  

Heti óraszám (E/GY) 12 19,5 504 

  

Heti összóraszám 31,5   

  

Szabadon tervezhető órakeret 3,5 56 

  

A mindenkori tantárgyfelosztásban meg-
adva E/GY bontásban 

2 1,5   

     

560 

      

  
Elmélet-gyakorlat aránya a 

teljes képzésben 

E GY 
 

  
40% 60% 

 

      

      OKJ: 55 213 02 Webfejlesztő ESTI (a nappali óraszám 50%-a) 

  

Képzési idő 1 félév     
 

      

      

Sorszám 
Modul azonosítója 

és megnevezése 
Tantárgy megnevezése 

15. évfolyam 
Összóraszám a 

félév során 
I. félév (16 hét) 

E Gy 

1. 
11628-16 

Webfejlesztés II. 

Webfejlesztés 6   96 

Webfejlesztés gyakorlata   10 160 

  

Heti óraszám (E/GY) 6 10 256 

  

Heti összóraszám 16   

  

Szabadon tervezhető órakeret 1,5 24 

  

A mindenkori tantárgyfelosztásban meg-
adva E/GY bontásban 

1 0,5   

     

280 

      

  
Elmélet-gyakorlat aránya a 

teljes képzésben 

E GY 
 

  
40% 60% 
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OKJ: 55 213 04 Mobilalkalmazás fejlesztő Nappali 

  

Képzési idő 1 félév     
 

      

      

Sorszám 
Modul azonosítója 

és megnevezése 
Tantárgy megnevezése 

15. évfolyam 
Összóraszám a 

félév során 
I. félév (16 hét) 

E Gy 

1. 
10837-16 Mobil al-

kalmazások fejleszté-

se 

Mobilalkalmazás fejlesztés 12   192 

Mobilalkalmazás fejlesztés 

gyakorlata 
  19,5 312 

  

Heti óraszám (E/GY) 12 19,5 504 

  

Heti összóraszám 31,5   

  

Szabadon tervezhető órakeret 3,5 56 

  

A mindenkori tantárgyfelosztásban meg-
adva E/GY bontásban 

2 1,5   

     

560 

      

  
Elmélet-gyakorlat aránya a 

teljes képzésben 

E GY 
 

  
40% 60% 

 

      

      OKJ: 55 213 04 Mobilalkalmazás fejlesztő ESTI (a nappali óraszám 50%-a) 

  

Képzési idő 1 félév     
 

      

      

Sorszám 
Modul azonosítója 

és megnevezése 
Tantárgy megnevezése 

15. évfolyam 
Összóraszám a 

félév során 
I. félév (16 hét) 

E Gy 

1. 
10837-16 Mobil al-

kalmazások fejleszté-

se 

Mobilalkalmazás fejlesztés 6   96 

Mobilalkalmazás fejlesztés 

gyakorlata 
  10 160 

  

Heti óraszám (E/GY) 6 10 256 

  

Heti összóraszám 16   

  

Szabadon tervezhető órakeret 1,5 24 

  

A mindenkori tantárgyfelosztásban meg-
adva E/GY bontásban 

1 0,5   

     

280 

      

  
Elmélet-gyakorlat aránya a 

teljes képzésben 

E GY 
 

  
40% 60% 
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OKJ: 55 213 05 Multimédia-alkalmazásfejlesztő Nappali 

  

Képzési idő 1 félév     
 

      

      

Sorszám 
Modul azonosítója 

és megnevezése 
Tantárgy megnevezése 

15. évfolyam 
Összóraszám a 

félév során 
I. félév (16 hét) 

E Gy 

1. 
10836-16 Multimédia 

alkalmazásfejlesztés 

Multimédia 12   192 

Multimédia gyakorlat   19,5 312 

  

Heti óraszám (E/GY) 12 19,5 504 

  

Heti összóraszám 31,5   

  

Szabadon tervezhető órakeret 3,5 56 

  

A mindenkori tantárgyfelosztásban meg-
adva E/GY bontásban 

2 1,5   

     

560 

      

  
Elmélet-gyakorlat aránya a 

teljes képzésben 

E GY 
 

  
40% 60% 

 

      

      OKJ: 55 213 05 Multimédia-alkalmazásfejlesztő ESTI (a nappali óraszám 50%-a) 

  

Képzési idő 1 félév     
 

      

      

Sorszám 
Modul azonosítója 

és megnevezése 
Tantárgy megnevezése 

15. évfolyam 
Összóraszám a 

félév során 
I. félév (16 hét) 

E Gy 

1. 
10836-16 Multimédia 

alkalmazásfejlesztés 

Multimédia 6   96 

Multimédia gyakorlat   10 160 

  

Heti óraszám (E/GY) 6 10 256 

  

Heti összóraszám 16   

  

Szabadon tervezhető órakeret 1,5 24 

  

A mindenkori tantárgyfelosztásban meg-
adva E/GY bontásban 

1 0,5   

     

280 

      

  
Elmélet-gyakorlat aránya a 

teljes képzésben 

E GY 
 

  
40% 60% 
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VIII. 3.  Szakközépiskolai ágazati szakképzések óratervei kifutó 
rendszerben: 

(képzési idő 4 év nappali rendszerű) 
 

1. Gazdasági informatikus OKJ 54 481 02 
 
Évfolyam heti óraszáma 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 

Össz 
óraszám 

Közismereti tárgyak I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév  

Irodalom 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Magyar nyelv 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Matematika 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Történelem 2 2 2 2 3 3 3 3 10 

Etika - - - - 1 1 - - 1 

Biológia – egészségtan - - 2 2 2 2 1 1 5 

Fizika 2 2 2 2 1 1 - - 5 

Kémia 2 2 1 1 - - - - 3 

Földrajz 2 2 1 1 - - - - 3 

Vizuális kultúra - - 1 1 - - - - 1 

Informatika 1 1 - - - - - - 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 20 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Szabadon tervezhető közismereti 
órakeret 

4 4 4 4 4 4 4 4 16 

Összes közismereti óraszám 25 25 25 25 23 23 20 20 93 

Szakmai heti órák 

I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév 

Össz heti 
szakmai 
óraszám 

Modulszám/ 
Modul 
megnevezése 

Szakmai tárgyak 
e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

E GY 

11500-12 
Munkahelyi 
egészség és biz-
tonság 

Munkahelyi 
egészség és biz-
tonság 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

0,5 - 

10815-12 
Információtech-
nológiai alapok 

Információtech-
nológiai alapok 

1 - 
1  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1 - 

Információtech-
nológiai gyakorlat 

 2 
 

2 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 

10826-12 
Szakmai 
életpálya-építés, 
munkaszervezés, 
munkahelyi 
kommunikáció 

Munkaszervezési 
ismeretek 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1  1 - 1 - 

Munkaszervezési 
gyakorlat 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2  2 - 2 

10817-12 
Hálózatok, pro-
gramozás és 
adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és 
szoftverfejlesztés 

 
 
- 
 

- 

 
1 

- 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 4,5 - 

Adatbázis- és 
szoftverfejlesztés 
gyakorlat 

- 1 
 
- 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 7 

Hálózati is-
meretek I.  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1  1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 4 - 

Hálózati is-
meretek I. gya-
korlat 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 

Összes szakmai óraszám 5 5 6 6 7 7 10 10 11 17 

Szabadon tervezhető szakmai órakeret 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Összesen 35 36 35 35 141 
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2. Informatikai rendszergazda OKJ 54 481 04 
 

 
Évfolyam heti óraszáma 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 

Össz 
óraszám 

Közismereti tárgyak I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév  

Irodalom 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Magyar nyelv 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Matematika 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Történelem 2 2 2 2 3 3 3 3 10 

Etika - - - - 1 1 - - 1 

Biológia – egészségtan - - 2 2 2 2 1 1 5 

Fizika 2 2 2 2 1 1 - - 5 

Kémia 2 2 1 1 - - - - 3 

Földrajz 2 2 1 1 - - - - 3 

Vizuális kultúra - - 1 1 - - - - 1 

Informatika 1 1 - - - - - - 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 20 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Szabadon tervezhető közismereti órak-
eret 

4 4 4 4 4 4 4 4 
16 

Összes közismereti óraszám 25 25 25 25 23 23 20 20 93 

Szakmai heti órák 

I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév 

Össz szak-
mai 

óraszám 

Modulszám/ 
Modul 
megnevezése 

Szakmai tárgyak 
e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy E GY 

11500-12 
Munkahelyi 
egészség és biz-
tonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

0,5 - 

10815-12 
Információtechno-
lógiai alapok 

Információtech-
nológiai alapok 

1  
1  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1 - 

Információtech-
nológiai gya-
korlat 

 2 
 

2 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 

10826-12 
Szakmai életpálya-
építés, mun-
kaszervezés, 
munkahelyi kom-
munikáció 

Munkaszervezési 
ismeretek 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1  1  1 - 

Munkaszervezés 
gyakorlat 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2  2 - 2 

10817-12 
Hálózatok, pro-
gramozás és adat-
bázis-kezelés 

Adatbázis- és 
szoftver-
fejlesztés 

 
 
 

- 

- 

 
1 

- 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 4,5 - 

Adatbázis- és 
szoftver-
fejlesztés gya-
korlat 

- 1 

- 

1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 7 

Hálózati is-
meretek I.  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 4 - 

Hálózati is-
meretek I. gya-
korlat 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 

Összes szakmai óraszám 5 5 6 6 7 7 10 10 11 17 

Szabadon tervezhető szakmai órakeret 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Összesen 35 36 35 35 141 
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3.   Környezetvédelmi technikus OKJ 54 850 01 

 
 
Évfolyam heti óraszáma 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 

Össz 
óraszám 

Közismereti tárgyak I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév  

Irodalom 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Magyar nyelv 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Matematika 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Történelem 2 2 2 2 3 3 3 3 10 

Etika - - - - 1 1 - - 1 

Biológia – egészségtan - - 2 2 2 2 1 1 5 

Fizika 2 2 2 2 1 1 - - 5 

Kémia 2 2 1 1 - - - - 3 

Földrajz 2 2 1 1 - - - - 3 

Vizuális kultúra - - 1 1 - - - - 1 

Informatika 1 1 - - - - - - 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 20 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Szabadon tervezhető közismereti 
órakeret 

4 4 4 4 4 4 4 4 
16 

Összes közismereti óraszám 25 25 25 25 23 23 20 20 93 

Szakmai heti órák 

I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév 

Össz szak-
mai 

óraszám 

Modulszám/ 
Modul 
megnevezése 

Szakmai tárgyak 
e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy E GY 

11500-12 
Munkahelyi 
egészség és biz-
tonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

0,5 - 

 
 
 
 

11494-12 
Környezetvédelm
i és vízgazdá-
lkodási alapis-
meretek 

Környezetvédele
mi alapis-
meretek 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 3 - 3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 2 - 2 - 5 - 

Vízgazdálkodási 
alapismeretek 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3 - 3  2 - 2 - 5 - 

Környezettech-
nikai alapok 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1 - 1  2 - 2 - 3 - 

Műszaki 
ábrázolás 

- - 
1   

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

0,5 - 

Laboratóriumi 
alapgyakorlatok 

- 4 
- 4  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 4 

Környezetvédel
mi gyakorlat 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3  3 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 - 2 - 5 

Vízgazdálkodási 
alapgyakorlat 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3 - 3 -  - - - 3 

Analitika gya-
korlat 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- 2 - 2 - 2 

Összes szakmai óraszám 5 5 6 6 7 7 10 10 14 14 

Szabadon tervezhető szakmai órak-
eret 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Összesen 35 36 35 35 141 
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4. Sportedző OKJ 54 813 02 (kosárlabda) 
 

 
Évfolyam heti óraszáma 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 

Össz 
óraszám 

Közismereti tárgyak I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév  

Irodalom 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Magyar nyelv 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Matematika 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

Történelem 2 2 2 2 3 3 3 3 10 

Etika - - - - 1 1 - - 1 

Biológia – egészségtan - - 2 2 2 2 1 1 5 

Fizika 2 2 2 2 1 1 - - 5 

Kémia 2 2 1 1 - - - - 3 

Földrajz 2 2 1 1 - - - - 3 

Vizuális kultúra - - 1 1 - - - - 1 

Informatika 1 1 - - - - - - 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 20 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Szabadon tervezhető közismereti 
órakeret 

4 4 4 4 4 4 4 4 
16 

Összes közismereti óraszám 25 25 25 25 23 23 20 20 93 

Szakmai heti órák 

I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév I.félév II.félév 

Össz szak-
mai 

óraszám 

Modulszám/ 
Modul 
megnevezése 

Szakmai tárgyak 
e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy E GY 

11500-12  
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

0,5 - 

10323-12 
Egészségügy és 
elsősegélynyújtá
s 

Anatómiai-
élettani 
ismeretek 

2  
2  

2  2 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 4 - 

Egészségtan  
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 - 2 - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 - 

Terhelésélettan 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 - 2 - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2 - 

Elsősegélynyújtá
s 
gyakorlat 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - - - - - 4 - 4 - 4 

Funkcionális 
anatómia 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

- - - - 2 - 2 - 2 - 

10324-12 
Edzéselmélet és 
gimnasztika 

Edzéselmélet -  
1  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1 - 1 - 1 - 1 - 2,5 - 

Edzésprogramok 
gyakorlat 

- 2 
 2 

 2 - 2 - 1 - 1  2 - 2 - 7 

Gimnasztika  
elmélet  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1  1 - - - - - 1 - 1 - 2 - 

Gimnasztika 
gyakorlat 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 1  1 - 1 - 1 
 - - - 

- 2 

Összes szakmai óraszám 5 5 6 6 7 7 10 10 15 13 

Szabadon tervezhető szakmai órak-
eret 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 

Összesen 35 36 35 35 141 
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VIII. 4. Szakiskolai szakképzések óratervei kifutó rendszerben: 

(képzési idő 3 év) 
1. Ács OKJ 34 582 01 

 
ÉVFOLYAM 9. ÉVF. 10. ÉVF. 11.ÉVF.  

ÖSSZESEN KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HETI 
ÓRASZÁMA I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV 

KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS 
IRODALOM 

2 2 1 1 - - 3 

IDEGEN NYELV 2 2 2 2 2 2 6 

MATEMATIKA 2 2 1 1 - - 3 

TÁRSADALOMISMERET  2 2 1 1 - - 3 

TERMÉSZETISMERET  3 3 - - - - 3 

TESTNEVELÉS 5 5 5 5 5 5 15 

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS 1 1 1 1 1 1 3 

SZABADON TERVEZHETŐ KÖZISMERETI 1 0 1,5 2,5 

ÖSSZES KÖZISMERETI ÓRASZÁM 17 11 8 36 

SZAKMAI TÁRGYAK HETI ÓRASZÁMA 
I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV 

I. 
FÉLÉV 

II. 
FÉLÉV 

Modulszám/ 
Modul 
megnevezése 

Szakmai tárgyak 
E GY E GY E GY E GY E GY E GY E GY 

11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

MUNKAHELYI 
EGÉSZSÉG ÉS 
BIZTONSÁG 

1            

0,5  

11499-12 Fo-
glalkoztatás II. 

FOGLALKOZTATÁS 
II. 

        1    
0,5  

11497-12 Fo-
glalkoztatás I. 

FOGLALKOZTATÁS I.         2  2  
2  

10101-12 
Építőipari közös 
tevékenység 

Építőipari alapis-
meretek 

1  1  2  2    1  
3,5  

Építőipari alapis-
meretek gyakorlat 

 1  1         
 1 

10102-12 
Hagyományos 
zsaluzat és 
állványzata 

Hagyományos zsalu-
zatok 

1  1          
1  

Hagyományos zsalu-
zatok gyakorlat 

 2  2         
 2 

10318-12 Rend-
szerzsaluzatok 
és állványok 

Zsalu- és 
állványrendszerek 
kialakítása 

    2  2      
2  

Rendszerzsaluzatok 
alkalmazása gya-
korlat 

     2  2     
 2 

10100-12 
Állványzatok 

Hagyományos 
állványzatok  

    1  1      
1  

Hagyományos 
állványzatok gya-
korlat 

     2  2     
 2 

10319-12 
Fémszerkezetű 
állványok 

Fémállványok szere-
lés- 
technológiája 

        1  1  
1  

Fémállványok al-
kalmazása, szere-
lése gyakorlat 

         2  2 
 2 

10099-12 Ács-
szerkezetek 

Ácsszerkezetek 2  2  4  4  4  4  10  

Ácsszerkezetek 
építése gyakorlat 

 7  7  10  10  13  13 
 30 

SZABADON TERVEZHETŐ SZAKMAI 2,5 2 2,5 7 

ÖSSZES SZAKMAI ÓRASZÁM 14,5 23 23 60,5 

ÖSSZESEN 35 36 35 106 
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2. Hűtő és légtechnikai rendszerszerelő OKJ 34 582 05 

 
ÉVFOLYAM 9. ÉVF. 10. ÉVF. 11.ÉVF.  

ÖSSZESEN KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HETI 
ÓRASZÁMA I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV 

KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS 
IRODALOM 

2 2 1 1 - - 3 

IDEGEN NYELV 2 2 2 2 2 2 6 

MATEMATIKA 2 2 1 1 - - 3 

TÁRSADALOMISMERET  2 2 1 1 - - 3 

TERMÉSZETISMERET  3 3 - - - - 3 

TESTNEVELÉS 5 5 5 5 5 5 15 

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS 1 1 1 1 1 1 3 

SZABADON TERVEZHETŐ KÖZISMERETI 1 0 1,5 2,5 

ÖSSZES KÖZISMERETI ÓRASZÁM 17 11 8 36 

SZAKMAI TÁRGYAK HETI ÓRASZÁMA 

I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV 
I. 

FÉLÉV 
II. 

FÉLÉV 

Modulszám/ 
Modul 
megnevezése 

Szakmai tárgyak 
E GY E GY E GY E GY E GY E GY E GY 

11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

MUNKAHELYI 
EGÉSZSÉG ÉS 
BIZTONSÁG 

1            

0,5  

11499-12 Fo-
glalkoztatás II. 

FOGLALKOZTATÁS 
II. 

          1  
0,5  

11497-12 Fo-
glalkoztatás I. 

FOGLALKOZTATÁS 
I. 

        2  2  
2  

10209-12 
Épületgépészeti 
csővezeték-
szerelés 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
CSŐVEZETÉKEK  

2  2          
2  

ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
CSŐVEZETÉKEK 
GYAKORLATA 

 4  4         
 4 

10211-12 
Épületgépészeti 
rendszerismeret 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
RENDSZEREK  

2  2  1  1      
3  

ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
RENDSZEREK 
GYAKORLATA 

 4  4  2  2     
 6 

10214-12 
Épületgépészeti 
munkabiztonsági 
és környezet 
védelmi felada-
tok 

MUNKAVÉDELEM  1  1          1  

ELSŐSEGÉLYNYÚJT
ÁS GYAKORLATA 

 1  1         

  
1 

10212-12 
Hűtőtechnikai 
rendszerszerelő 
feladatok 

HŰTŐTECHNIKAI 
RENDSZEREK 

    4  4  3  2  
6,5  

HŰTŐTECHNIKAI 
RENDSZEREK 
GYAKORLATA 

     6  6  
 

8 
 8 

 14 

10213-12 
Légtechnikai 
rendszerszerelő 
feladatok 

Légtechnikai rend-
szerek 

    3  3  2  2  
5  

Légtechnikai rend-
szerek gyakorlata 

     7  7  8  8 
 15 

SZABADON TERVEZHETŐ SZAKMAI 2,5 2 2,5 7 

ÖSSZES SZAKMAI ÓRASZÁM 14,5 23 23 60,5 

ÖSSZESEN 35 36 35 106 
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3. Számítógép-szerelő, karbantartó OKJ 34 523 02 
 

ÉVFOLYAM 9. ÉVF. 10. ÉVF. 11.ÉVF.  
ÖSSZESEN KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HETI 

ÓRASZÁMA I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV 

KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS 
IRODALOM 

2 2 1 1 - - 3 

IDEGEN NYELV 2 2 2 2 2 2 6 

MATEMATIKA 2 2 1 1 - - 3 

TÁRSADALOMISMERET  2 2 1 1 - - 3 

TERMÉSZETISMERET  3 3 - - - - 3 

TESTNEVELÉS 5 5 5 5 5 5 15 

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS 1 1 1 1 1 1 3 

SZABADON TERVEZHETŐ KÖZISMERETI 1 0 1,5 2,5 

ÖSSZES KÖZISMERETI ÓRASZÁM 17 11 8 36 

SZAKMAI TÁRGYAK HETI ÓRASZÁMA 
I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV 

I. 
FÉLÉV 

II. 
FÉLÉV 

Modulszám/ 
Modul 
megnevezése 

Szakmai tárgyak 
E GY E GY E GY E GY E GY E GY E GY 

11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

MUNKAHELYI 
EGÉSZSÉG ÉS 
BIZTONSÁG 

1            

 
0,5 

 

11499-12 Fo-
glalkoztatás II.  

FOGLALKOZTATÁS 
II. 

        1    
0,5  

11497-12 Fo-
glalkoztatás I. 

FOGLALKOZTATÁS 
I. 

        2  2  
2  

10815-12 In-
formációtechno-
lógiai alapok 

INFORMÁCIÓTECH
NOLÓGIAI ALAPOK 

2  2          
2  

INFORMÁCIÓTECH
NOLÓGIAI 
GYAKORLAT 

 2  2         
 2 

10826-12  
Szakmai 
életpálya-építés, 
munkaszervezés, 
munkahelyi 
kommunikáció 

MUNKASZERVEZÉS
I ISMERETEK 

        2  2  
2  

MUNKASZERVEZÉS 
GYAKORLAT 

         2  2 

  
2 

10833-12  
Hálózati alapok 

HÁLÓZATI 
ISMERETEK 

2  2  2  2      
4  

HÁLÓZATI 
ISMERETEK 
GYAKORLAT 

 2  2  2  2     
  

4 

OPERÁCIÓS 
RENDSZEREK 

    2  2      
2  

OPERÁCIÓS 
RENDSZEREK 
GYAKORLAT 

     2  2  4  4 
  

6 

10834 -12 
Számítógépes 
hibaelhárítás 

SZÁMÍTÓGÉPREND
SZER HIBÁINAK 
ELHÁRÍTÁSA 

3  3  6  6  5  6  
 

14,5 
 

SZÁMÍTÓGÉPREND
SZER HIBÁINAK 
ELHÁRÍTÁSA 
GYAKORLAT 

 3  3  9  9  7  7 

  
19 

SZABADON TERVEZHETŐ SZAKMAI 2,5 2 2,5 7 

ÖSSZES SZAKMAI ÓRASZÁM 14,5 23 23 60,5 

ÖSSZESEN 35 36 35 106 
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4. Villanyszerelő OKJ 34 522 04 
 

ÉVFOLYAM 9. ÉVF. 10. ÉVF. 11.ÉVF.  
ÖSSZESEN KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HETI 

ÓRASZÁMA I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV 

KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS 
IRODALOM 

2 2 1 1 - - 3 

IDEGEN NYELV 2 2 2 2 2 2 6 

MATEMATIKA 2 2 1 1 - - 3 

TÁRSADALOMISMERET  2 2 1 1 - - 3 

TERMÉSZETISMERET  3 3 - - - - 3 

TESTNEVELÉS 5 5 5 5 5 5 15 

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS 1 1 1 1 1 1 3 

SZABADON TERVEZHETŐ KÖZISMERETI 1 0 1,5 2,5 

ÖSSZES KÖZISMERETI ÓRASZÁM 17 11 8 36 

SZAKMAI TÁRGYAK HETI ÓRASZÁMA 
I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV I.FÉLÉV II.FÉLÉV 

I. 
FÉLÉV 

II. 
FÉLÉV 

Modulszám/ 
Modul 
megnevezése 

Szakmai tárgyak 
E GY E GY E GY E GY E GY E GY E GY 

11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

MUNKAHELYI 
EGÉSZSÉG ÉS 
BIZTONSÁG 

1            

 
0,5 

 

11499-12 Fo-
glalkoztatás II.  

FOGLALKOZTATÁS 
II. 

        1    
0,5  

11497-12 Fo-
glalkoztatás I. 

FOGLALKOZTATÁS 
I. 

        2  2  
 2 

10007-12 
Informatikai és 
műszaki alapok 

MŰSZAKI 
INFORMATIKA 
GYAKORLAT 

 2  2         
 2 

MŰSZAKI 
ISMERETEK 

2  3          
2,5  

MŰSZAKI 
GYAKORLATOK 

 3  3         
 3 

10023-12 
Épületvil-
lamossági szere-
lés 

ÉPÜLETVILLAMOSS
ÁGI SZERELÉS 

1  2  3  3      
4,5  

ÉPÜLETVILLAMOSS
ÁGI SZERELÉS 
GYAKORLATA 

 3  3  15  15     
 18 

ÉPÜLETVILLAMOSS
ÁGI MÉRÉSEK 
GYAKORLAT 

   1  2  2     
 2,5 

VÁLLALKOZÁSI 
ISMERETEK 

        1  1  
1  

IPARI 
ELEKTRONIKA 

        1  1  
1  

ELEKTROTECHNIKA
I SZÁMÍTÁSOK 

1  1  1  1      
2  

10024-12 
Villamos gépek 
és ipari elosztó-
berendezések 
szerelése 

VILLAMOSIPARI 
ANYAGISMERET 

1    1  1      
1,5  

VILLAMOS GÉPEK 
ÉS BERENDEZÉSEK 

        3  3  
3  

VILLAMOS 
MŰSZAKI 
ÁBRÁZOLÁS 

    1  1  1  1  
2  

VILLAMOS GÉPEK 
ÉS BERENDEZÉSEK 
ÜZEMVITELÉNEK, 
MÉRÉSÉNEK 
GYAKORLATA 

         14  15 

  
 

14,5 

SZABADON TERVEZHETŐ SZAKMAI 2,5 2 2,5 7 

ÖSSZES SZAKMAI ÓRASZÁM 14,5 23 23 60,5 

ÖSSZESEN 35 36 35 106 
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VIII. 5. Gimnáziumi óratervek 
 

1. A két évfolyamos nappali felnőttek gimnáziuma heti óraterve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak 11. évfolyam 12. évfolyam Összesen 

Irodalom 3 3 6 

Anyanyelv, kommunikáció 1 1 2 

Angol nyelv 3 3 6 

Történelem 3 3 6 

Matematika 3 3 6 

Fizika 2 1 3 

Kémia 1 1 2 

Földrajz 2 2 4 

Biológia 2 2 4 

Művészeti ismeretek 2 2 4 

Informatika 1 1 2 

Filozófia/etika 1 - 1 

Testnevelés és sport 5 5 10 

Osztályfőnöki  1 1 2 

Szabadon tervezhető  

Angol 1 2 3 

Anyanyelv, kommunikáció 1 1 2 

Informatika 1 1 2 

Matematika 2 3 5 

Összesen: 35 35 70 
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2. A négy évfolyamos esti gimnázium heti óraterve 

Tantárgyak  9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. Összesen 

Anyanyelv 1 1 1 0,5 3,5 
Magyar irodalom 2 2 2 2 8 
Matematika 3 3 3 2 11 
Angol nyelv 3 3 3 3 12 
Történelem 1 1 1 2 5 
Fizika 1 1 1 1 4 
Biológia 1 1 1 - 3 
Kémia 1 1 - - 2 
Földrajz 1 1 - - 2 
Informatika  - - 1 1 2 
Etika - - 0,5 - 0,5 
Művészetek - - 0,5 1 1,5 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 4 

Szabadon tervezhető  

Informatika - - - - - 

Történelem - - - 0,5 0,5 

Matematika 1 1 - 1 3 

Földrajz - - 2 2 4 

Angol 1 1 - - 2 

Összesen 17 17 17 17 68 
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3. A két évfolyamos esti gimnázium heti óraterve  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tantárgyak 11. évfolyam 12. évfolyam Összesen 

Irodalom 3 3 6 

Anyanyelv, kommunikáció 1 1 2 

Angol nyelv 3 3 6 

Történelem 2 3 5 

Matematika 3 3 6 

Fizika 2 2 4 

Kémia 2 - 2 

Földrajz 2 2 4 

Biológia 2 2 4 

Művészeti ismeretek 1 2 3 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret 
1 - 1 

Informatika 1 1 2 

Filozófia/etika - 1 1 

Osztályfőnöki  1 1 2 

Szabadon tervezhető  

Angol 2 2 4 

Anyanyelv, kommunikáció 1 1 2 

Biológia 1,5 1 2,5 

Földrajz 1,5 1,5 3 

Informatika 1,5 1,5 3 

Matematika 3 3 6 

Történelem 1 1 2 

Összesen: 35,5 35 70,5 
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VIII. 6. Felzárkóztató oktatások óratervei 
 

 

1. Egyéves felzárkóztató oktatás 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanórai foglalkozás (tantárgy) Heti óraszámok 

Anyanyelv, kommunikáció 2 

Magyar irodalom 4 

Matematika 6 

Fizika 2 

Kémia 1 

Földrajz - 

Biológia - 

Történelem és állampolgári ismeretek 2 

Művészeti ismeretek 2 

Informatika 3 

Idegen nyelv 4 

Osztályközösség-építő program 2 

Szabadon tervezhető órakeret 

Anyanyelv, kommunikáció 1 

Idegen nyelv 1 

Összesen 30 
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2. Kétéves felzárkóztató oktatás 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Tanórai foglalkozás (tantárgy) 9. évfolyam 
heti óraszáma 

10. évfolyam 
heti óraszáma 

Anyanyelv, kommunikáció 2 2 

Magyar irodalom 4 4 

Matematika 6 6 

Fizika 2 2 

Kémia 2 1 

Földrajz 2 - 

Biológia 2 - 

Történelem és állampolgári ismeretek 2 2 

Művészeti ismeretek - 2 

Informatika - 3 

Idegen nyelv 4 4 

Osztályközösség-építő program 2 2 

Szabadon tervezhető órakeret  

Anyanyelv, kommunikáció 1 1 

Idegen nyelv 1 1 

Összesen 
30 

 
30 
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I. SZÁMÚ FÜGGELÉK: A nevelő-oktató munkát segítő eszközök, felszerelések 
jegyzéke 

 

 

 

A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét az intézmény a jogsza-

bályoknak megfelelően összeállította. A kötelező jegyzékben szereplőket a fenntartó folya-

matosan biztosítja. 

A magasabb szintű jogszabályokban a tantermek, szaktantermek alapfelszerelési tárgyai 

(táblák, tanulói asztalok, tanulói székek, tanári asztalok, tanári székek, stb.) minden tante-

remben a tanulólétszámnak megfelelően rendelkezésre állnak. 

 
A taneszköz jegyzék az érvényben levő kerettantervek, tantervi ajánlások, szakmai és vizsga-

követelmények figyelembe vételével készült. 

A konkrét megvalósítás során arra törekedtünk, hogy minél nagyobb arányt képviseljen a 

modern multimédiás eszközök használata.  

További fejlesztésünk során is figyelembe vesszük a közoktatás modernizációs programját. 
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Esti gimnáziumi képzéshez szükséges eszközök, felszerelések jegyzéke: 
 

Háromdimenziós Nyomtatott Oktatástechnikai 

Tanári demonstrációs 
eszközök, 
természeti tárgyak, 
gyűjtemények, 
preparátumok, 
munkatermékek, 
kísérleti eszközök, 
applikációs eszközök,  
taneszközök, 
mérőeszközök, 
metszetek. 
 

Tanári segédletek, 
tanári kézikönyvek, 
módszertani segédköny-
vek, 
szakkönyvek, 
feladatgyűjtemények, 
folyóiratok, tantárgytesz-
tek, 
bibliográfiák, 
táblai szövegek és vázla-
tok, 
faliképek, falitérképek. 
Tanulói segédletek, 
tankönyvek, munkafüze-
tek, 
munkalapok, feladatla-
pok, 
nyomtatott programok, 
atlaszok, szótárak, 
szöveggyűjtemények, 
olvasókönyvek, növény- 
és 
állathatározók, tanulói 
feladatgyűjtemények, 
kötelező irodalom, 
folyóiratok, dolgozatfüze-
tek, 
mérő- és  
számolóeszközök. 

Anyagok (média) 
(információhordozók, 
audiovizuális anya-
gok, 
szoftver), 
auditív hanglemezek, 
audio CD (optikai 
lemezek), 
vizuális átlátszatlan 
képek, 
videofelvételek, 
képlemezek,  
gépi programok, 
oktatócsomagok, 
számítógépes 
oktatóprogramok, 
multimédia, interak-
tív anyagok. 

Eszközök 
(audiovizuális 
eszközök, 
segédeszközök, 
hardver) 
magnetofon, 
rádiókészülék,  
CD lejátszó, 
filmvetítő, 
magnetofon, 
számítógép, 
 regisztráló esz-
közök, sokszorosí-
tó eszközök, mul-
timédia, 
interaktív tábla. 
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A szakmai képzések SZVK-iban előírt eszközök és felszerelések jegyzéke. 

Szakközépiskolai képzések: 

 
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések: 
 

G
az

d
as

ág
i  

in
fo

rm
at

ik
u

s 

In
fo

rm
at

ik
ai

 r
en

d
sz

er
ga

zd
a 

  K
ö

rn
ye

ze
tv

éd
el

m
i t

ec
h

n
ik

u
s 

  S
p

o
rt

ed
ző

 

Tantermi fehér tábla    X 

Írásvetítő    X 

Projektor    X 

Laptop    X 

Videó lejátszó    X 

Videó kamera    X 

Anatómiai szemléltető eszközök    X 

Az elsősegélynyújtás az egészségmegőrzés kompetenciák fejlesztéséhez 
szükséges releváns eszközök 

   X 

Számítástechnikai eszközök   X  

Kommunikációs eszközök   X  

Irodagépek   X  

Mintavételező eszközök   X  

Számítógép X X   

Szoftver X X   

Hálózat X X   

Telefon X X   

Adattároló médium pl.: CD, DVD, DAT kazetta X X   

Internet hozzáférés (távoli is) X X   

Nyomtatási lehetőség X X   

Irodatechnikai eszközök X X   
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Szakiskolai képzések: 
ÁCS 

Mérő, kitűző, jelölő eszközök X 

Faipari kéziszerszámok X 

Faipari kézi elektromos kisgépek X 

Faipari telepített gépek X 

Szintezőeszközök, műszerek X 

Betonbedolgozó eszközök, gépek X 

Betonfelület csiszoló, javító eszközök X 

Zsalu és állványrendszerek szerelő, karbantartó, megmunkáló kéziszerszámok X 

Szereléshez szükséges létra, állvány X 

Szerelőszerszámok X 

Állványkezelő célszerszámok X 

Bontószerszámok X 

Műszaki dokumentációk, kiadványok, zsalu és állványrajzok X 

Számítógép X 

Szoftverek X 

Nyomtató, irodatechnikai eszközök X 

Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések X 

Anyagmozgató gépek, eszközök X 

 
HŰTŐ ÉS LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ: 

Hűtőközegek X 

Palackok X 

Hűtőgépolajok X 

Nyomásmérő műszerek X 

Vákuumszivattyúk X 

Vákuumoló berendezés X 

Láng és elektródás forrasztó-berendezés X 

Lánghegesztő berendezés X 

Szervizszerelvény készlet X 

Csőmegmunkálás eszközei, berendezései X 

Hűtőközeg lefejtő, átfejtő és töltő berendezés X 

Elektromos mérőműszerek X 

Speciális (hűtős) szerszámok X 

Kéziszerszámok X 

Elektromos kisgépek X 

Hűtő-, klímaberendezések X 

Szabályozó, vezérlő automatikák X 

Légállapotmérő műszerek X 

Digitális mérleg X 

Szivárgásmérők X 

Munkabiztonsági védőeszközök X 
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SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ 

Kéziszerszámok X 

Mérőműszerek X 

Forrasztó berendezés X 

Ragasztópisztoly X 

Porszívó X 

Porfúvó X 

Fúrógép X 

Csavarhúzógép X 

Krimpelő fogó X 

Számítógép és perifériái X 

Adathordozó eszközök X 

 

 

 

 

VILLANYSZERELŐ: 

Lézeres- és egyéb szintező X 

Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek  X 

Munkaállvány X 

Dobozhely fúrók, horonymarók, ipari porszívó, véső- és fúrógépek  X 

Földmunka kézi szerszámai  X 

Oszlopállítás eszközei  X 

Vezeték-, és kábelszerelés eszközei  X 

Fémipari kéziszerszámok és kisgépek  X 

Szögbelövő, szögbeverő  X 

Villamos mérőműszerek  X 

Hosszmérő eszközök (mérőszalag) X 

Informatikai és adatrögzítő eszközök X 

Jogszabály gyűjtemény X 

Érzékelők, jeladók  X 

Présszerszámok  X 

Számítógépes konfigurációk  X 

Védőfelszerelések (mászóvas, biztonsági öv, védősisak) X 

Környezetszennyező anyagok gyűjtői  X 

Hegesztő-, forrasztó és melegítő berendezések X 

Lézeres- és egyéb szintező X 

Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek  X 
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Érettségi utáni szakképzések: 
 
 
54 211 04 – Grafikus 
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések: 
 

Számítógép és perifériái X 

Internet kapcsolat X 

Nyomtatók (tintasugaras és lézernyomtató) X 

Lapszkenner (diafeltéttel ellátott szkenner) X 

Projektor X 

Videó-kamera és fényképezőgép X 

DVD és/vagy videómagnó X 

Magas-, mély- és síknyomó prés (csillagprés és szitanyomógép) X 

Vágóasztal X 

Jogtiszta szoftverek (pixel és vektorgrafikus programok, kiadványszerkesztők) X 

Speciális tárolóeszközök X 

Montírozó asztal X 

 
54 345 01 – Logisztikai ügyintéző 
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések: 
 

Autó X 

Telefon, fax X 

Számítógép internet csatlakozással X 

Bélyegzők X 

Irodai eszközök X 

Mérőeszközök (mérőszalag, tolómérő) X 

Szállítási rögzítők (hevederek, stb.) X 

Térkép X 

Munkavédelmi kesztyű X 

Gépjármű X 

Védőruházat X 

Védőfelszerelések X 

Anyagmozgatási eszközök (villás kéziemelő) X 

Rakományrögzítő eszközök (gurtni, rögzítőszalag) X 

Mentőláda X 

Tűzoltókészülék X 

Irodaszerek X 

Számológép X 

Mobiltelefon X 

Takarítóeszközök X 

Pénzkazetta X 

Elakadásjelző X 

Fényvisszaverő mellény X 
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54 481 04 – Informatikai rendszergazda 
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések: 

Számítógép X 

Szoftver X 

Hálózat X 

A törvény és munkabiztonsági előírások szerint meghatározott munkafeltételek és eszközök X 

Univerzális kéziműszerek X 

Elektromos mérőműszerek X 

Elektromos szerelőszerszámok  X 

Oszcilloszkópok X 

Egyenáramú stabilizált tápegységek X 

Interfészek X 

 
54 482 01 – IT mentor 
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések: 

Számítógép X 

Szoftver X 

Hálózat X 

Internetelérés (szélessávú) X 

Hálózati eszközök (HUB SWITCH, ROUTER stb.) X 

Fénymásoló X 

Projektor X 

Audioeszközök, TV készülék X 

Látványtechnikai eszközök X 

Hálózatépítő szerszámok X 

 
54 140 02 – Pedagógiai- és családsegítő 
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések: 

Fogadó – irodahelyiség 25 nm 12-15 fő részére irodabútorzattal, számítógéppel, és tartozékok-
kal, vezetékes telefon, mobil telefon, fax 

X 

Polcon/szekrényben ügyviteli anyagok, dokumentumok és tároló eszközök X 

Irodaszerek, papír, borítékok X 

Oktatási helyiség 20m
2
 12 főnek felvételi beszélgetéshez, egyéni konzultációkhoz, szupervízió-

hoz, szakirodalom ajánláshoz 
X 

Irodabútorzat 3 asztal, 12 szék, 1 számítógép és tartozékok X 

Könyvespolc vagy könyvtár, helyben olvasható szakkönyvekkel, folyóiratokkal X 

Oktatási helyiség 30 m
2
 15 fő alatti, tanácsadáshoz, kis csoportos konzultációkhoz szükséges 

bútorzattal: 3 asztal, 15 szék, 1 számítógép és tartozékok 
X 

Oktatási helyiség 40 m
2  

25 – 40 fő részére X 

Információs bázis tanulói gyakorláshoz 25-40m
2
 6-15 fő részére X 

Min. 4-6 db számítógép X 

Monitor min. 4–6 db (2 színes) X 

Nyomtató min. 3 db (2 tintasugaras, 1 lézer) X 

internet használati lehetőség X 

Operációs rendszer X 

Vetítő X 
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54 213 05 – Szoftverfejlesztő 
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések: 

Számítógép X 

Szoftver X 

Hálózat X 

Internetelérés (szélessávú) X 

Hálózati eszközök (HUB SWITCH, ROUTER stb.) X 

Fénymásoló X 

Projektor X 

Audioeszközök, TV készülék X 

Látványtechnikai eszközök X 

Hálózatépítő szerszámok X 

 
54 812 03 – Turisztikai szervező, értékesítő 
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések: 

Számítógép X 

Irodai és szakmai szoftverek  X 

Telekommunikációs   eszközök X 

Iroda bútor  X 

Térképek X 

Fax X 

Projektor X 

Video vagy DVD lejátszó  X 

Internet kapcsolat  X 

Nyomtató X 

 
54 346 02 – Ügyviteli titkár 
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések: 
 

Számítógép X 

Szkenner X 

Nyomtató X 

Fénymásoló X 

Telefon X 

Fax X 

Internet hozzáférés X 

Szoftverek X 

Irodaszerek X 

Nyomtatványok X 

Iratmegsemmisítő X 

Hangrögzítő X 

Szakkönyvek X 

CD-jogtár X 

Projektor X 
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54 344 01 – Pénzügyi számviteli ügyintéző 
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések: 

 

Iratrendezők X 

Irodatechnikai eszközök X 

Számítógép X 

Szkenner X 

Nyomtató X 

Szoftverek X 

Internet hozzáférés X 

Kommunikációs eszközök X 

Ügyintézési eljárásrend  X 

Formanyomtatványok X 

Jogszabály gyűjtemény X 

 

 

54 762 03 Szociális szakgondozó  
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések: 

TV X 

Videó X 

Videokamera X 

CD, DVD lejátszó X 

Rádió X 

társasjáték X 

sporteszköz X 

papír eszközök 
 

tűzoltó készülék X 

 

54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések: 
 

Számítógép (a vendéglátás által használt üzleti programokkal)  X 

Internetkapcsolat  X 

Telefon  X 

Fax X 
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