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Mottó: 

 

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, ahogyan tanítjuk. Amit az is- 

kolában megtanultunk, annak egy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer 

szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.” 

 

 

Az intézmény bemutatása 
 

Iskolánk 1958 óta Tokaj egyik kiemelkedő fontosságú oktatási intézménye. Az iskola képzési pro- 

filja az elmúlt évtizedek alatt jelentős változásokon ment keresztül – alkalmazkodva az éppen ak- 

tuális igényekhez, az adott korszak elvárásaihoz, a mindenkori oktatási rendszer irányvonalaihoz. 

Kezdetben a kereskedőképzés volt az akkor még országos beiskolázási rendszerű intézmény fő 

célja, s leginkább a szakmunkásképzés dominált. 

A szakképzéssel szemben támasztott új követelményeknek megfelelően 1992 óta a hagyományos 

szakmunkásképzést fokozatosan felváltotta a korszerűsített OKJ-s szakképzés, illetve új szakkö- 

zépiskolai szakok oktatása. 

A képzési skála változásával és szélesedésével előtérbe kerültek a kereskedelem – marketing és az 

idegenforgalmi szakmacsoportok, egyre inkább a szakközépiskolai képzés lett az irányadó. 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjainknak tényleges lehetőséget biztosítsunk képességeik kibontakoz- 

tatására, elképzeléseik megvalósítására. Ezen célok teljesülése érdekében indítottuk be a szakisko- 

lát végzett tanulóink számára a kétéves, érettségit adó osztályainkat, valamint az érettségizett diák- 

jainknak a felsőfokú szakképzést. 

A jelenlegi képzési rendszer egy rendkívül összetett, napjaink piacorientált igényeit és szükségle- 

teit jól követő, ahhoz igazodó, flexibilis, jó átjárhatóságot biztosító szisztéma, mely az eddigi ta- 

pasztalatok, a jelenlegi szükségletek és a jövőbeli elvárások alapján vette fel mostani formáját, s 

természetesen kész arra, hogy tovább változzon, fejlődjön, alakuljon úgy, hogy nemcsak szűkebb 

régiónk, hanem Magyarország, illetve az Európai Unió diákpolgárainak is méltó indítást és alapo- 

kat adjon. 

A továbblépéshez természetesen újabb és újabb programokat kell majd megfogalmazni, melyek a 

mindenkori társadalmi és gazdasági élet változásaira érzékenyen reagálnak, összhangban vannak a 

város és a régió településfejlesztési koncepciójával, és szem előtt tartják az Európai Unió köve- 

telményrendszerét. 

Jelenlegi képzési struktúránk a következőképpen épül fel: 

Szakközépiskolai képzés 

Jelenleg két szakmacsoportban oktatunk ebben a képzési formában: vendéglátás-idegenforgalom 

és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportokban. A diákok a négy évfolya- 

mos képzés során érettségi bizonyítványt szereznek, és az általuk választott képzési terület alapve- 

tő szakmai ismereteit is birtokukba vehetik. 

A 2013-2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezettük a vendéglátóipar és kereskedelem ága- 

zati képzéseket. A 12. évfolyam befejezését követően tanulóink szakmai érettségi bizonyítványt 

szereznek, mely feljogosítja őket valamely munkakör betöltésére. Ezt követően 1 év alatt emelt 

szintű szakképesítést szerezhetnek diákjaink. 

 

Szakiskolai képzés 

A kétéves elméleti képzést követően a tanulók a gyakorlatban is megismerkednek az általuk vá- 

lasztott szakma fogásaival, s így szereznek szakmai-bizonyítványt négy év alatt. A már meglévő 

élelmiszer- és vegyi áru eladó képzés mellett a 2010/2011-es tanévtől kezdve pincér, valamint 

szakács szakképesítést is kínálunk.  Ezen képzések első két évfolyama gyakorlatilag nem külön- 



 

bözik egymástól, csupán a 10. évfolyamot követő szakképzési évfolyamokon mutatkoznak eltéré- 

sek. 

A szakács és pincér szakképesítés megszerzését érettségizett tanulóknak is felkínáljuk. 

A 2013-2014-es tanévtől felmenő rendszerben az új duális képzés szerint kezdték meg minden 

szakképesítésben tanulmányaikat diákjaink, végzettségüket 3 év alatt szerezhetik meg. 

 

Kétéves, érettségit adó képzés 

Azok számára kínáljuk ezt a képzési formát, akik már rendelkeznek szakiskolai végzettséggel, de 

ismereteiket tovább szeretnék bővíteni, s magasabb kvalifikációt kívánnak szerezni. 

 

Felsőfokú, akkreditált képzések 

A 2003/2004-es tanévtől kezdődően oktatunk ebben a képzési formában a Budapesti Gazdasági 

Főiskolával, illetve a Szolnoki Főiskolával együttműködve idegenforgalmi szakmenedzser, vala- 

mint kereskedelmi szakmenedzser, európai uniós ügyintéző, nemzetközi szállítmányozási és lo- 

gisztikai szakügyintéző és külgazdasági üzletkötő szakokon. Ez a képzési forma lehetőséget ad 

arra, hogy a diákok az itt szerzett kreditpontjaikat beszámítva könnyebben jussanak be az általuk 

választott szakirányú felsőfokú intézménybe, tehát a Szolnoki Főiskolára, illetve a Budapesti Gaz- 

dasági Főiskolára. A különböző specializációk révén magasan kvalifikált szakembereket képe- 

zünk. 

A 2009/2010-es tanévtől kezdve a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolával együttműködve bővítet- 

tük a képzési kínálatunkat, intézményünkben lehetőség nyílt az érettségi bizonyítvánnyal rendel- 

kező tanulók számára, hogy adóigazgatási szakügyintéző és vendéglátó szakmenedzser képzésben 

vegyenek részt. 

 

A 2013/2014-es tanévtől a törvényi előírásoknak megfelelően nem indíthatunk szakmenedzser 

osztályokat. Ezen képzések helyett a kereskedő, a logisztikai ügyintéző, a vendéglátásszervező-

vendéglős és a turisztikai szervező, értékesítő szakképesítéseket kínáljuk. 

 

 

A fent megnevezett új szakképesítések óraszámai megtalálhatóak a Pedagógiai program megfelelő 

pontjában. 

 

Iskolánk kiemelt területként kezeli a szakmai tárgyak, az idegen nyelvek és az informatika oktatá- 

sát. Intézményünk ECDL-vizsgahelyként működik, valamint a BGF szakmai nyelvvizsgarendszer 

akkreditált vizsgahelye. 

 

Az intézmény az oktatási feladatokon kívül kollégiumot is működtet, amely az iskolával azonos 

területen helyezkedik el. Így a bennlakó diákok számára jó lehetőség nyílik arra, hogy igénybe 

vegyék az iskola felszereléseit, eszközeit, sport- és egyéb létesítményeit. 

A kollégium mintegy 220 diák befogadására alkalmas, intézményünk következetes rendszert dol- 

gozott ki, mely a távolság, a szociális helyzet és a tanulmányi eredmények együttes figyelembe 

vételével segít a kollégiumi felvétel elbírálásában. 

A kollégium családias körülményeket teremt a diákok számára ahhoz, hogy otthonuktól távol 

zökkenőmentesen beilleszkedjenek az iskola közösségébe, s minél jobb eredményeket érjenek el a 

tanulásban, illetve minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 

A kollégiumban dolgozó kollegák segítik a tanulókat a tanítási órákra való felkészülésben, moni- 

toring szilenciumokat szerveznek, differenciált, illetve egyéni foglalkozásokat iktatnak be a min- 

dennapi munkarendbe. 

 

A Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Kollégiuma oktatóinak, nevelőinek meggyőződése, hogy egy középfokú oktatási 

intézmény legfőbb feladata, hogy olyan 
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tudás megszerzését tegye lehetővé diákjai számára, amely egyrészt felkészíti őket adott felsőokta- 

tási intézményben való továbbtanulásra, másrészt alkalmassá teszi őket arra, hogy az általuk vá- 

lasztott munkahelyen megállják helyüket – akár itthon, Magyarországon, akár külföldön. 

2008-ban iskolánk tagja lett a „ÉMOR Észak Magyarországi Szakképzés-szervezési Nonprofit 

Kiemelkedően Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság”-nak. 

 

 
Céljaink: 

 

Az iskolában folyó szakképzés céljai 

 

A XXI. század szakközép- és szakiskolája számára a munkaerőpiacon való megjelenés jelenti a 

legnagyobb kihívást. A szakképzés cél- és feladatrendszere a munka világának a követelmény 

rendszeréhez igazodik. 

A képzési forma alapvetően figyelembe veszi az adott szakma társadalomban betöltött reális hely- 

zetét és szerepét, továbbá a szakma vonatkozásában előre prognosztizálható változásokat. 

A tanulók szakmai képességei a tevékenység végzése során fejleszthetők. Ezért fontos az elmélet 

és gyakorlat egységének megteremtése, a gyakorlatorientált képzés megvalósítása. 

Célunk, olyan sajátos arculattal rendelkező iskola megvalósítása, mely gyorsan alkalmazkodni tud 

a munkaerőpiaci kihívásokhoz a vendéglátás, a turizmus és a kereskedelem szakterületen. 

Olyan szakembereket szeretnénk kibocsátani, akik képesek alkotó módon alkalmazni az iskolában 

gyűjtött bőséges ismereteket, továbbá alkalmassá váljanak a szakmai továbbfejlődésre és nagy 

részük a szakmai, iskolarendszerű továbbtanulásra. Felkészültségük tegye alkalmassá őket a fizi- 

kai szakmunkára, valamint irányító tevékenységre a kis- és középvállalkozások önálló megszerve- 

zésére. Ismerjék a legújabb technológiákat (ételkészítés, díszítés, tálalás stb.). 

Fontos számunkra, hogy a szakmai képzés mellett szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, 

szakszerű, pontos, megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra neveljük diákjain- 

kat. 

 

Az eddigi évek tapasztalatait összegezve, és korunk elvárásait átgondolva határoztuk meg a 

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium legfontosabb 

feladatait és céljait. 

 

Törekszünk arra, hogy minél szélesebb körű oktatási skálán valósuljon meg a tanítás in- 

tézményünkben, hiszen így az együttműködő partnerek egyre szélesebb rétegeinek igényeit tudjuk 

kielégíteni. 

Ehhez kapcsolódik, hogy továbbra is biztosítanunk kell a maximális átjárhatóságot a kép- 

zési struktúra egyes ágazatai között. 

Fontosnak tartjuk azt, hogy minden lehetőséget felhasználjunk az iskola menedzselésére, 

értékeink propagálására, mert napjainkban az oktatási intézmények sem függetleníthetik magukat 

a munkaerőpiac igényeitől. 

Kiemelkedő szerepet szánunk az idegen nyelvek oktatásának, hiszen ez a terület elenged- 

hetetlen egy olyan ország számára, amely tagja az Európai Uniónak. Ennek a törekvésnek a meg- 

nyilvánulási formái: a csoportbontásban megvalósuló idegennyelv-oktatás és az infokommuniká- 

ciós csúcstechnológia biztosítása a mindennapi oktató munkához. 

A számítástechnikai, informatikai ismeretek közvetítése szintén nagyon fontos területe az 

oktatásnak, hiszen manapság szinte egyetlen olyan munkalehetőség sem létezik, ahol ne volna 

szükség legalább alkalmazásszintű számítástechnikai ismeretekre. Ezen célok megvalósulásának 

érdekében a továbbiakban is kiemelt szerepet kap az informatika tanítása, illetve az ECDL- 

vizsgára felkészítő kurzusok beindítása. Iskolánk eszközállománya hatalmas fejlődésen, bővülésen 
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ment keresztül az elmúlt években, és célunk, hogy ez a fejlődés töretlen maradjon. Pályázatok és 

egyéb beszerzések révén laptopokat, interaktív táblákat, projektorokat, pendrive-okat szereztünk 

be, melyeket tanáraink és diákjaink széles körben használnak. 

Támogatni kívánjuk továbbra is mindazokat a lehetőségeket, melyek a tanulók személyisé- 

gének mind sokoldalúbb kiteljesítését szolgálják: itt a sportlehetőségektől kezdődően a tánctanulá- 

son és a diákújságíráson át egészen az alkotókörig, vagy a könyvtárhasználatig bármilyen lehető- 

ség szóba kerülhet, mely tartalmat, célt, értelmet adhat a tanulóknak a tanítási-tanulási folyamaton 

kívül, tehát szabadidejükben is. 

Törekedni kell a kollégium fejlesztésére, bővítésére is, hiszen diákságunk mintegy harma- 

da lakik kollégiumban, s számukra meghatározó, hogy milyen közegben, milyen körülmények 

között töltik mindennapjaik iskolán kívüli idejét. Célunk, hogy a személyi és tárgyi feltételek a 

minőséget szolgálják, hogy biztosítsuk a mind magasabb fokú otthonosság-, illetve komfortérzést. 

Törekszünk arra, hogy a tanulási idő hatékonyan legyen kihasználva, hogy lehetőséget teremtsünk 

a differenciált foglalkoztatásra, felzárkóztatásra, korrepetálásra, valamint tehetséggondozásra. 

Igyekszünk megőrizni a választható szabadidős tevékenységek széles skáláját. 

Állandó, folyamatos feladatként kezeljük az eszközállomány bővítését, hiszen mindig van- 

nak új utak, új lehetőségek, eszközök és módszerek, melyek korszerűbbé, modernebbé, még gya- 

korlat-, illetve életközelibbé tehetik az oktatás mindennapjait. 

Intézményünkben jól kiépített, és hatékonyan működő Szülői választmány alakult, mely 

partnernek tekinthető az iskolát, a diákokat és a szülőket együttesen érintő kérdésekben. 

 

Mivel Tokaj-Hegyalja a világörökség része, célunk, hogy ez jelenjen meg a helyi tanterv- 

ben is, a diákoknak ily módon lehetőséget teremtve arra, hogy birtokában legyenek a helytörténet, 

a sajátos kulturális vonások, a borászat, a borkultúra alapvető ismereteinek. Fontos, hogy tisztában 

legyenek értékeinkkel, hogy büszkék legyenek arra, hogy ebben a városban, ebben a régióban ta- 

nulhatnak. 

Mivel iskolánk Tokaj város szellemi, értelmiségi életét is képviseli, ezért cél, hogy az in- 

tézmény pedagógusai rendszeresen bekapcsolódjanak a város közéletébe, aktívan részt vegyenek 

irodalmi, kulturális és egyéb tudományos, illetve szakmai rendezvényeken. 
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I. Az iskola nevelési programja 

 

 
I.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 

 
Az iskola jelenlegi nevelőtestülete a következő alapelveket kívánja megvalósítani – a 

társadalmi környezet, a szülők, a diákok és a fenntartó igényeit és elvárásait figyelembe 

véve – az iskola hagyományaira építve: 

 

Harmonikus személyiséget fejlesztő egyéni és közösségi nevelés 

 

Pozitív emberi értékek, tulajdonságok kialakítására törekvés (a szeretet, a jóság, a becsületesség, 

az őszinteség, az önzetlenség, a szorgalom, a segítőkészség, a tolerancia, a felelősségérzet példá- 

inak erősítése) 

Helyes önismeretre nevelés (az értelmi és érzelmi oldal egészséges arányának kifejlesztésére tö- 

rekvés, a sikerek és kudarcok feldolgozásának segítése) 

Az együttműködési képesség és az egészséges versenyszellem kialakítása, az empátia képessé- 

gének fejlesztése 

A munka, az erőfeszítés és általa létrehozott szellemi és anyagi javak megbecsülése 

Kezdeményezőkészség, önállóság, a személyiség maximális tisztelete (az emberi identitás meg- 

őrzése, a másság vállalása, elfogadása és elfogadtatása) 

A játék személyiségformáló erejének felismertetése és erősítése. 

 

 
Korszerű, sokoldalú általános műveltség biztosítása 

Magas színvonalú anyanyelvi kultúra elsajátítása 

A kommunikációs készség sokoldalú fejlesztése 

A humán és reál értékek egyenrangúságának biztosítása 

Az absztrakt gondolkodás, a tudományos és a művészi modellalkotás képességének fejlesztése 

Legalább egy idegen nyelv alkalmazási szinten való elsajátítása 

Korszerű társadalomtudományos ismeretek megalapozása 

Korszerű természettudományos ismeretek megalapozása 

Az ismeretszerzés képességének fejlesztése, eligazodás a modern technika, a számítógép, az In- 

ternet világában, mindezek felhasználási lehetőségei a tanulásban 

 

 
Alkotó gondolkodásra és gondolkodva cselekvésre nevelés 

A diák aktív résztvevője legyen a tanulási – tanítási folyamatnak 

A tanórán kiemelt a szerepe mind a tanulói, mind a tanári kreativitásnak 

Az eredményes tanulási módszerek megismertetése 

A tudományos kutatás alapjainak, módszereinek elsajátítása 

A megszerzett tudás hasznosítása önálló feladatok (előadások, pályamunkák, tanulói kísérletek, 

műhelymunkák művészeti csoportokban) 

A folyamatos önképzés képességének és igényének kialakítása 

Az önálló véleményalkotási képesség, a logikus érvelés fejlesztése 
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Színvonalas, következetes oktatás 

A tanulók egyéni képességeinek, eltérő haladási sebességének megfelelő szintű oktatási formák 

biztosítása a tehetséggondozás céljából is (csoportbontások, fakultációk stb.) 

A közép- és az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés 

Korszerű informatikai ismeretek átadása és használata (felhasználói és/vagy programozói isme- 

retek, ingyenes Internet-hozzáférés) 

A tehetséges tanulók felkészítése az országos tanulmányi-, szakmai-, kulturális- és sportverse- 

nyekre 

Differenciálás az oktatásban 

Tanári önképzés, a legújabb szaktárgyi és pedagógiai-pszichológiai ismeretek, eredmények elsa- 

játítása, alkalmazása 

A személyiség formálásában nélkülözhetetlen szerepet tölt be az esztétikai nevelés. Az iskola 

elősegíti, hogy tanulói minél tovább jussanak azon az úton, amely a szépség puszta megtapaszta- 

lásától annak mélyreható élményéig vezet. A szépség – a művészeti nevelés és oktatás mellett – 

jelen van a gondolkodás művelésében és a mindennapi környezet alakítására irányuló iskolai te- 

vékenységben. 

A tanulók személyiségére meghatározóan hat az iskola saját léthossza, mindennapjainak létmód- 

ja, az a légkör és környezet, amelyben az iskolai élet zajlik. 

A magatartás, az életvitel, a szociális képességek területén kényeges az önmagukért, társas kör- 

nyezetükért és a tágabb természeti-társadalmi környezetért érzett erkölcsi felelősség fejlesztése. 

Az iskola által szervezett tevékenységekben, tanulási és más élethelyzetekben tapasztalja meg a 

tanuló az olyan normák fontosságát és érvényesíthetőségét, mint a másik ember megbecsülése, a 

cselekvő hazaszeretet, a nyitottság más népek kultúrája, hagyományai iránt. Ennek érdekében az 

oktatásban részesítse előnyben azokat a tanulási formákat, amelyekben meghatározó a kezdemé- 

nyezőkészség, a másokkal történő hatékony együttműködés, valamint a saját munkáért, cseleke- 

detért érzett felelősség. 

 

 

 

A harmonikus családi élet értékeinek felismertetése, fejlesztése 

A család minden emberi jellem kibontakozásának helyszíne, s bár nem feltétlenül marad meg az 

ott megtapasztalt értékrend, de ez az első közösség-minta, amellyel a fejlődő személyiség talál- 

kozik. 

A gyermek főként ebből a világból táplálkozik, hiszen ez veszi őt körül mindennapjaiban, s 

gondolkodása tudatosodásával alapvetően kétféle viszonyulás alakulhat ki benne a családdal 

kapcsolatban: 

- Szerencsés esetben ez pozitív viszonyulás, amelynek során a gyermek át kívánja venni az 

otthon látott, tapasztalt mintákat, azokat nagy vonalakban követe alakítja ki saját családesz- 

ményét. Ebben az esetben könnyebb a pedagógus dolga, hiszen a tanuló nem csak elméleti, 

de gyakorlati síkon is tisztában van a harmonikus családi élet értékeivel, azokat saját tapasz- 

talataiból is ismeri, mintegy beépülnek személyiségébe. Ilyen értékek pl: tolerancia, őszinte- 

ség, nyitottság, konfliktuskezelő képesség, önzetlenség, érzelmi intelligencia. 

- A másik – nyilvánvalóan kevésbé szerencsés – lehetőség, ha a tanuló negatívan viszonyul az 

otthon őt körülvevő mintához. Ilyenkor minden bizonnyal valamilyen családi probléma hú- 

zódik meg a háttérben, amelyet a gyermek nem tud elfogadni, feldolgozni. (pl.: testvérfélté- 

kenység, a szülők konfliktusai, esetleg válása, alkoholizmus, munkanélküliség, állandó 

anyagi gondok, stb.) A sérült családeszmény hatására előfordulhat, hogy a gyermek nem is- 

meri pontosan a legalapvetőbb családi értékeket, vagy az ennek megalapozásához szükséges 

személyiség-tulajdonságok nem alakulnak ki maradéktalanul. Ilyenkor nagy szerepe lehet az 
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iskolának, hiszen az intézmény felmutathat ilyen jellegű értékeket, ráirányíthatja a figyelmet 

a harmonikus családi élet fontosságára. 

Az iskola természetesen nem pótolhatja a családot, de adhat olyan útmutatást, rávezethet 

olyan irányvonalakra, amelyek segíthetnek a tanulóknak feltárni ezeket az értékeket, illetve 

megtalálni saját útjukat. 

 
Ennek legjellegzetesebb fórumai, konkrét lehetőségei a következők: 

- magyar irodalom óra, ahol a tanuló az irodalmi alkotások megismerése révén számos emberi 

érzelemhez kerülhet közel, újfajta élethelyzetek tárulhatnak fel előtte, ezekbe belehelyez- 

kedhet, számos – a családdal kapcsolatos – irodalmi művet ismerhet meg. 

- osztályfőnöki óra, ahol mindenképpen szóba kerül a családi élet, a tanuló megismerheti má- 

sok problémáit, belepillanthat más családok életébe, összevetheti véleményét, érzéseit társai- 

éval, hallhat számára új szempontokról, akár ütköztetheti véleményét, elképzeléseit a többie- 

kével, azaz ezen a téren is szélesedik látóköre 

- iskolai, kollégiumi rendezvények, megemlékezések, melyek kötődnek a családi élethez, pl.: 

anyák napja, karácsony, gyermeknap 

- iskolán kívüli rendezvények, melyek szintén közvetíthetnek a családi életben szükséges 

jellegzetes értékeket: mozi- és színházlátogatás, kiállítás (természetesen itt fontos a 

pedagógus szerepe a megfelelő választásban) 

- iskolai védőnő vagy akár más egészségügyi szakember, esetleg pszichológus előadásai a csa- 

ládtervezésről, nemek közötti kapcsolatról, családi életről 

 

Az iskola feladatai a családi életre nevelésben: 

A tanulók családhoz való kötődésének erősítése 

A szülők iskolához való kötődésének erősítése 

Az iskola és a család kapcsolatának elmélyítése 

A szülői elvárások, igények megismerése. 

 

 
A hagyományok tisztelete, ápolása 

Az iskola feladatai a hagyománytiszteletre nevelésben: 

A tanulók szülőhelyhez, hazához való kötődésének erősítése 

Diákjaink ismerjék meg az iskola és a város múltját 

Hagyományaink megismerésére és ápolására iskolánkban a következő keretek között nyílik 

lehetőség: 

- Történelem, irodalom és osztályfőnöki órákon 
- Iskolai, városi és járási versenyeken való részvétel 

- Iskolai ünnepségek rendezése, városi ünnepségeken való közreműködés (október 6., októ- 

ber 23., március 15., Holocaust-emléknap, A kommunista diktatúrák áldozatainak emlék- 

napja, Nemzeti Összetartozás Napja) 

- Múzeumlátogatás szervezése, kiállítások megtekintése 
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Az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 

 

Szakközépiskola 

 

Az itt folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi kö- 

vetelményeket. Az általános és a szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő 

és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. 

A szakközépiskolai kerettantervben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és 

tartalmak biztosítják az általános műveltség továbbfejlesztését, valamint a szakmai képzés meg- 

alapozását, az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való fel- 

készülést. 

Az iskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és 

nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes 

felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, 

gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre. 

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

mai képzés szerves egységet alkot. Az iskola nevelési és oktatási rendszere akkor képes a kultu- 

rálisan és szociálisan heterogén diákság hatékony képzésére, ha követelményeiben igazodik a 

tanulók adottságaihoz, fejlettségéhez. Nevelő munkájában számolnia kell a kultúraváltás jelen- 

ségeiből, a globalizációból, az egyenlőtlenségek világméretű növekedéséből, az értékrend zava- 

raiból fakadó feszültségekkel. 

A nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az önálló, felelős döntéseken alapu- 

ló, elsősorban a szakmai területeken folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunkára, a szolgálta- 

tási és kereskedelmi értékteremtési folyamatok alakítására, a munkaerő-piac elvárásainak teljesí- 

tésére, valamint a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. 

A tanítási-tanulási folyamat során ki kell, hogy alakuljon a tanulókban az igény és a képesség az 

ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére, hasznosí- 

tására. Fontos, hogy fejlődjön fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó képességük, anya- 

nyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, valamint informatikai tudásuk. Alakuljon ki a tanulá- 

suk, munkájuk eredményessége, minősége iránti igényesség, jelenjen meg a tevékenységeikkel 

kapcsolatos felelősségérzet. Mindezeket figyelembe véve törekszünk arra, hogy szakközépisko- 

lás diákjaink is mind nagyobb arányban vegyenek részt kompetencia alapú oktatásban, ez által 

mind inkább felkészültek legyenek az élethosszig tartó tanulásra. 

A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepet kell, hogy kapjon az önismeret fejlesztése, a kez- 

deményező és a vállalkozói készségek, illetve a felelős társadalmi magatartás kialakítása egy 

koherens értékrendszerre épülő világkép formálása, valamint az állampolgári szerepre történő 

felkészítés. Ez utóbbi feladat magában foglalja a demokrácia gyakorlásához szükséges képessé- 

gek fejlesztését, a jogok és kötelességek tudatosítását. A személyiségfejlesztés minden vonatko- 

zásban meghatározó az iskola arculata, hagyományai, belső környezete és légköre. 

 

 
Szakiskola 

9.-től szakképzési évfolyamokon – az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – szakkép- 

zési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik. 

A szakiskolai osztályokban folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a 

szakmai képzés szerves egységet alkot. A képességek fejlesztését akkor végezhetjük eredménye- 

sen, ha a követelményekben a tanulók adottságaihoz igazodunk. 

A szakiskolában tanulók egy köre a szakmai vizsga letételével befejezi iskolai rendszerű tanul- 

mányait. Ezért különösen nagy figyelmet kell fordítani a személyiségfejlesztésre, az anyanyelv 
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igényes használatára, a tanulók érzelmi kultúrájának gazdagítására, erkölcsi tudatosságuk erősí- 

tésére. 

A tanulókban ki kell, hogy fejlődjön saját egészségük, az emberi környezet és a természet meg- 

óvására irányuló felelősségérzet, az igény a munkatársakkal együttműködő, egyenrangú, szolidá- 

ris viszony kialakítására, a közösségi és az egyéni érdekek, értékek egyensúlyának megteremté- 

sére. 

Alapvető cél, hogy a tanulók képesek legyenek sikeres szakmai vizsgát tenni, majd szakmájuk- 

ban elhelyezkedni, tudásuk, képességeik és készségeik megfeleljenek a munkába állásuk idején 

támasztott elvárásoknak, követelményeknek. A hatékony és motiváló tanulási módszerek elsajá- 

títása révén növekszik képességük szakmai és más munkatevékenységek értő és alkotó megtanu- 

lására, a folyamatos fejlődésre, a szakmán belül további tanulásra, továbbképzésre és szükség 

esetén szakmaváltásra. Lehetőséget kell kapniuk a magasabb szintű szakképzettség megszerzé- 

sére a szakmai előmenetel, az egész életen át tartó tanulás folyamán. 

Fontos, hogy a tanulók munkatapasztalataik és munkakultúrájuk révén képesek legyenek beil- 

leszkedni a munkakörnyezetbe, fejlődjön bennük az igényesség munkájuk eredményessége, mi- 

nősége iránt, és kialakuljon a munkájukkal kapcsolatos felelősségérzet. 

A szakiskolai osztályokban az első, differenciált pedagógiai eljárásokat igénylő szakaszban az új 

ismeretek átadása mellett vállalnunk kell az általános iskolai ismeretek rendszerezését, a hiányok 

pótlását, a gyengébb képességű tanulók fejlesztését a továbbhaladáshoz szükséges szintre, vala- 

mint tudatos motiválásukat. 

Alapvető célunk, hogy elősegítsük a klasszikus vállalkozói készségek és képességek megerősö- 

dését, ilyenek többek között a döntéshozatal, a kockázat mérlegelésének és vállalásának a képes- 

sége, az önismeret, a csoportos munkavégzés során elengedhetetlen kommunikációs készség, a 

kudarctűrés, a kritika feldolgozásának, a visszacsatolásnak a képessége. A közös célok, a tág 

mozgástér, a széles alapozású készségfejlesztés, valamint a vállalkozásorientált szakmai irány 

együttesen hivatottak elősegíteni a diákok állampolgári felkészültségét, társadalmi beilleszkedé- 

sét. 

Fontosnak tartjuk, hogy a megszerzett ismeretek és képességek a munkahelyek és szakmai rész- 

területek között konvertálható és a nemzetközi gyakorlatban is jól alkalmazhatók legyenek, il- 

leszkedjenek az Európai Közösség által állított követelményeknek. 

A 2008-2009-es tanévben végeztek először azok a szakmunkás tanulók, akik a megújult, modu- 

láris alapú képzési formában tanulták a szakmájukhoz szükséges ismereteket, és ennek megfele- 

lően a szakmai vizsgájuk is új rendszerben zajlik. 

A 2013-2014-es tanévtől az új köznevelési és szakképzési törvénynek megfelelően hároméves 

duális rendszerű szakiskolai osztályokat indítunk. 

 

Az új módszerek, tanítási stílus meghonosítása érdekében lehetőségeinkhez mérten támogat 

juk a kollegák részvételét minden ilyen témájú továbbképzésen, önfejlesztő tevékenységé 

ben. Fokozott szerepet kapnak a munkaközösségek, illetve a munkaközösségek összedolgo- 

zása. 

 

 

 

Érettségire felkészítő képzés 

Az érettségire felkészítő képzésben az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a maga- 

sabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az 

érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felké- 

szítés. 

A gimnáziumban folyó nevelés-oktatás tantárgyi és tantárgyközi tartalmak és tevékenységek ré- 

vén elsajátítható tudást közvetít, továbbfejleszti a kommunikációs és a tanulási képességeket. 
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Folyamatosan nevel az anyanyelv igényes használatára, a természeti és az épített környezet vé- 

delmére, az egészséges életmód értékeinek elfogadására, valamint a fenntartható fejlődés és fo- 

gyasztás egyensúlyát célzó szemléletre. Kialakítja tanulóiban az ún. élethosszig tartó tanulás fel- 

készíti tanulóit arra, hogy a tudás – a stabil értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, változó, 

bővülő elemeket is. 

Feladata a nemzeti és európai identitástudat továbbépítése a tanulókban; intellektuális, érzelmi 

és testi érésük egyensúlyának biztosítása. Együttműködésre és kooperációra nevel, fejleszti a 

konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyeket: az önismeretet, az önbizalmat, az al- 

kalmazkodóképességet, a kudarctűrést. Mindezzel előmozdítja a tanulókban a konstruktív attitűd 

kialakulását. 

Ebben a képzésben a nevelés és oktatás egyik alapvető célja, hogy a tanulókat összefüggésekben 

és rendszerben való gondolkodásra nevelje. Tegye képessé őket információk szerzésére, szűrésé- 

re és feldolgozására, az információs korban való eligazodásra. Követelményeivel és tevékenysé- 

gével ösztönözze a tanulókat tudásra épülő, önálló vélemény kialakítására, alternatívák felisme- 

résére és mérlegelésére, majd az ezeken alapuló felelős döntésekre. 

Az iskola a maga arculatával, egész programjával, helyi sajátosságaival, a tanulás szervezésének 

változatos módjaival biztosítja, hogy diákjai érdeklődésüknek, képességeiknek, eredményeik- 

nek, pályaválasztási szándékuknak megfelelően tanulhassanak. 

A képzési folyamatban figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, az életkorhoz és az 

egyéni érettséghez igazodva optimalizálja terhelésüket. Törekszik a személyre szóló fejlesztésre, 

támaszkodik a tanulók érzelmi intelligenciájára, képzeletére, számít kreativitásukra, illetve tuda- 

tosan is előmozdítja mindezek fejlesztését. 

A személyiségfejlesztésben fontos a felelős társadalmi magatartás kialakítása, az állampolgári 

szerepre, a demokratikus életformára való felkészítés, azaz a jogok és kötelességek összetartozá- 

sának tudatosítása. 

Mint általános művelő iskolatípus készítse fel tanulóit arra, hogy az iskolából egy folyamatosan 

változó világba lépnek. Tudatosuljon bennük a magyar társadalom demokratikus létmódja, az 

európai integrációs folyamat és hazánk kapcsolódása ehhez a folyamathoz, szembesüljenek a 

kultúraváltás és a globalizáció jelenségeivel, kihívásaival. 
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Az iskolai nevelés céljai, értékrendszere 
Célunk, hogy a fiatalok érett, autonóm személyiségként jussanak el a felnőttkor küszöbére, birto- 

kában legyenek azoknak a szociális képességeknek, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy 

etikusan társas lényekké válhassanak, képesek legyenek megfelelni a kor aktuális követelményei- 

nek. 

Ennek érdekében: 

Tudatosan óvják testi és lelki egészségüket 

Ismerjék saját lehetőségeiket, legyenek képesek reális célok kitűzésére és elérésére 

Rendelkezzenek a harmonikus társas és párkapcsolatok alakításának képességével 

Kellő jártasságot szerezzenek az ismeretelsajátítás módszereiben, képesek legyenek önmaguk 

fejlesztésére, tanulmányaik folytatására 

Olyan szaktudást sajátítsanak el, amely széles körű, mobilizálható, konvertálható 

Legyenek készek új ismeretek befogadására, a munkaerőpiac által diktált változásokra, reáli- 

san felmért pályaorientációra 

Munkájukban legyenek igényesek, szorgalmasak, kreatívak, vállalkozó szelleműek, önmaguk 

menedzselésére és érdekeik érvényesítésére alkalmasak 

Törődjenek szűkebb és tágabb környezetük védelmével 

Legyenek képesek eligazodni a művészet, a tudomány és a kultúra különböző területein 

 

Célunk egy olyan iskola megteremtése, működtetése: 

Mely minden tanuló számára érvényes, azaz ma szükséges és a jövőben fejleszthető tudást ad 

mindenkinek – képességei, szándékai szerint, 

Melynek működési szabályai átláthatóak, nyilvánosak, 

Mely az „iskolahasználók” megelégedésére, azok igényeinek figyelembe vételével működik, 

Melyben tanuló és tanár jól érzi magát, mert értelmes munkát végezhet, 

Melyben nem csak „tankönyvi” ismereteket tanul a diák. 

 

Iskolánk főbb jellemzői a következők: 

Tanulóinkat felkészítjük az érettségire, feladatunk a felsőfokú továbbtanulás megalapozása, 

ugyanakkor célunk tanulóinknak a munka világába való beilleszkedésének segítése is. 

Az általános képzés tananyagában prioritásként vesszük figyelembe az úgynevezett minimális 

kompetencia területén legalább egy idegen nyelv vizsgaszintű elsajátítását, az informatika 

alapjainak megtanulását, minimális mozgáskultúra kialakítását. 

A tanulás megszerettetése, a tudás tisztelete akkor érhető el, ha megtanítjuk diákjainkat tanul- 

ni, képessé tesszük őket az önálló ismeretszerzésre, a megújuló követelményekhez való alkal- 

mazkodásra. A tanítási-tanulási folyamatban ezért nagy teret biztosítunk a tanulói öntevékeny- 

ségnek, az önálló munkának. Diákjaink kezét fokozatosan elengedve állítjuk őket döntések elé 

úgy, hogy a „játékszabályok” (követelmények) mindig ismertek, tiszták legyenek előttük. A 

sokrétű ismeretszerzési mód mellé természetesen szükségesek az értékelés, minősítés adekvát 

formái is (vizsgák, pályamunkák, standardizált tesztek). 

Az iskola szocializációs funkciója megköveteli, hogy az elsajátított ismeretanyag birtokában 

diákjaink legyenek képesek eligazodni a társadalmi és természeti környezetben, ismerjék az 

emberiség globális problémáit, azokban az egyén, az állam, a társadalom felelősségét, a lehe- 

tőségeket és korlátokat. Ismereteik szolgáljanak eszközként az „Életben” való eligazodáshoz, a 

testileg-lelkileg egészséges, harmonikus személyiség kialakításához. Ennek érdekében jelen- 

nek meg a kötelező tantárgyak között olyan ismeretkörök, mint a társadalmi ismeretek vagy az 

etika – ezzel is elősegítve a „felelős állampolgár” szerepére való felkészülést. 

Diákjaink megismerik nemzeti kultúránkat, összekapcsolva az európai, humanista értékrend 

elsajátításával, az egyetemes kultúra eredményeinek megismerésével, azok iránt való nyitott- 

sággal. Biztosítjuk az ismeretek, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és több- 
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oldalú közvetítését, azok erkölcsi és művelődéstörténeti tartalmának tárgyszerű és elfogulatlan 

ismertetését úgy, hogy igazságukról nem foglalunk állást, vallási és világnézeti kérdésekben 

semlegesek maradunk. 

Programunk figyelembe veszi azt a tényt, hogy diákjaink az iskolában nemcsak az életre ké- 

szülnek, hanem élnek is. Ennek megfelelően feladatunknak tekintjük a kiegyensúlyozott élet- 

körülmények kialakítását, a tanulók igényeinek, motivációinak figyelembe vételével úgy, hogy 

életkorukkal növekvő döntési lehetőséggel (és felelősséggel) ruházzuk fel őket, melyekkel a 

pedagógusok segítik élni dákjainkat. 

A szakmai képzés, az OKJ-s szakmák iránt határozott igény mutatkozik mind diákjaink, mind 

szüleik részéről: az érettségi vizsga után, illetve szakiskolákban elégítjük ezt az igényt. 

 

Az iskola nevelőtestülete pedagógiai célja az iskola szellemiségének megteremtése és megőrzése. 

Olyan alapvető rendező elvek, eszmények meghatározása és megvalósítása, amelyek alapján a 

növendékek kialakíthatják saját erkölcsi karakterüket, autonóm személyiségüket, meghatározó 

életelveiket. 

Megítélésünk szerint minél magasabb szinten jelenik meg az iskolaszellem, annál nagyobb súlya 

van a morális tényezőknek, a kontrollal, a szabályközvetítéssel kapcsolatos összetevőkön túl egyre 

inkább dominálnak a felelősséggel, az autonómiával kapcsolatos összetevők. 

Az intézményünkben zajló nevelési-oktatási tevékenység főbb céljai a következők: 

Érzelmi célok: 

a nevelő és tanulók jó kapcsolata 

a tanulók figyelmessége, együttműködése 

az iskolával való azonosulás 

Értékek: 

humanizmus, szeretet, harmónia, empátia 

a hazához, nemzethez való kötődés erősítése céljából minden év június 4-én, a trianoni békediktá- 

tum évfordulóján megemlékezünk a nemzeti összetartozás napjáról 

az európai hagyományrendszer vállalása 

együttműködési készség 

 

Megismerésre vonatkozó célok: 

a jó tanulás igényének, az érdeklődés, az önfejlesztés képességének kialakítása 

Értékek: 

a tudás, a műveltség 
minden európai nép kultúrájának megismerése, megértése, megbecsülése 

 

Morális célok: 

a becsületességre, megbízhatóságra, kitartó munkára nevelés 

a tanulók álljanak ki azért, amiben hisznek 

Értékek: 

a tudás és a munka 

kreativitás 

emberi szabadság 

 

Életmód – életstílusbeli célok: 

az egészség és a környezet védelme 

a lelki harmónia 

az önbizalom erősítése 

a jövőnek élés 
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Értékek: 

lelki harmónia 

ökológiai szemlélet 

 

A felnőtti felelősségre vonatkozó célok: 

- az állampolgársággal, a hivatásra való felkészüléssel kapcsolatos célkitűzések 

Értékek: 

a tolerancia, a másság elismerése 

a demokrácia igenlése 

az igazság és az evidenciák respektálása 

a korrektség, együttműködési készség fejlesztése 

vállalkozó kedv 

 

A személyiségfejlesztéssel összefüggő célkitűzések: 

a szülőkhöz, általában a felnőttekhez való korábbi gyerekes, függőségi viszony átalakítása az 

egyenjogúság elve alapján 

az intellektuális érettség kialakítása, a reális önértékelés és az önnevelés képességének kifejleszté- 

se 

a felnőtt nemi szerep elsajátítása, pozitív kapcsolatok kiépítése a másik nemmel, a párválasztási 

érettség kialakítása 

az egyéni képességeknek megfelelő foglalkozásra való felkészülés, az ún. pályaválasztási érettség 

kialakítása 

egyéni értékrendszeren alapuló életterv kialakítása a magánélet és közélet összhangjának biztosí- 

tása 
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I.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A személyiség, vagy szubjektum rendkívül összetett, nehezen megragadható, definiálható foga- 

lom. Ahhoz azonban, hogy egy iskola hathatósan, érdemben tudjon foglalkozni a személyiségfej- 

lesztéssel, meg tudja határozni annak legfőbb területeit, lehetőségeit, módjait, ismernünk kell a 

fogalom jelentését, mibenlétét. 

A személyiség megkülönböztető jegye az, hogy tudatosan viszonyul az őt körülvevő környezet- 

hez, hogy mindemellett fenntartja saját különállását az emberek bizonyos csoportjaiból, autonómi- 

ára törekszik, szembetűnően, jól láthatóan, megkülönböztethetően más, mint a többiek, viselkedé- 

sében megnyilvánuló jellemvonásai, döntései, cselekedetei, beszédmódja, magatartása nyomán 

összetéveszthetetlen másokkal. 

A személyiség, individuum szó leglényegesebb, legelemibb tényezője tehát, hogy az egyén egy- 

szeriségére, egyediségére utal. 

A személyiségfejlesztés talán éppen azért lehet nehéz feladat az iskolában, mert egy közösségen 

belül kell megvalósítani az egyén, egyéniség kibontakoztatását. Össze kell tehát hangolni a kollek- 

tíva és a szubjektum célkitűzéseit, érdekszféráit. Az egyre erősebb, teljesebb körű szocializáció és 

az interperszonális kapcsolatok kiterjedése ennek a folyamatnak az igazi terepe, s mint ilyen, igazi 

kihívást jelenthet a pedagógusok számára. 

A személyiség nem fejleszthető leszűkített tevékenységi körben, pusztán oktatási szituációban. 

Minden iskolának, illetve pedagógusnak tudnia kell, hogy feladata nem csupán információközlés, 

illetve az átadott információk visszakérése, hanem ennél sokkal komplexebb tevékenysége: har- 

monikus, tájékozott, önismerettel és önkritikával is rendelkező, empatikus személyiségek fejlesz- 

tése, illetve az ebben való közreműködés. 

Ez a fejlesztő hatás csak akkor bontakozhat ki, ha az oktatási intézmény megteremti a lehetőségét 

a minél szélesebb körben történő foglalkoztatásnak, a fizikai és szellemi tevékenységek minél 

gazdagabb skálájának. 

A személyiség különböző területei ugyanis természetszerűleg más és más alapokon fejlődnek. 

Iskolánk célja, hogy ezeket az alapokat biztosítsa, és hogy hozzájáruljon minél több harmonikus 

személyiség fejlődéséhez. 

 

A következő területeken és módokon kívánjuk megvalósítani ezt: 

- Oktatási tevékenység: ez fejleszti a tanulók gondolkodási képességeit, alakítja intellektuális 

szintjüket. Az egyes gondolkodási műveletek (pl.: analízis, szintézis, stb.) begyakoroltatásá- 

val a tanulók könnyebben eligazodhatnak majd bizonyos szituációkban, fejlődik probléma- 

megoldó-készségük, illetve megfelelő mértékben problémaérzékennyé válnak. A konkrétan 

oktatási tevékenység tehát a személyiség kognitív szférájára hat leginkább fejlesztőleg. 

- Tanórai nevelő tevékenység: a személyiség erkölcsi, etikai és emocionális oldalára hat leg- 

inkább. Megnyilvánulhat direkt és indirekt módon az adott helyzettől függően. Alapvető do- 

log, hogy ezen a téren rendkívül nagy a pedagógus személyiségének közvetlen hatása, hiszen 

minden megnyilvánulásával valamilyen példát mutat: gondolhatunk itt akár az öltözködésre 

vagy a szóhasználatra. A külső jeleken túl persze fokozott nevelő hatása van csaknem min- 

den órai szituációnak. Ilyenkor fejleszthető a tanulók vitakultúrája, ésszerű kompromisz- 

szumkészsége, igazságérzete, mérlegelési és döntési készségei, empátiája, érzelemkifejező- 

képessége, sőt az is, hogy hogyan fogadja kulturáltan akár a kudarcot, akár a sikert. Tanórai 

játékok, versenyhelyzetek teremtésével fejleszthetjük a rivalizálás képességét, a frusztrációs 

toleranciát. Ugyancsak itt alakíthatók ki a helyes konfliktuskezelés mintái, alapformái és le- 

hetőségei. 

- Tanórán kívüli nevelő tevékenység: a pedagógus személyiségének egészen közvetlen hatása 

és az életszerűség az individuum minden aspektusára fejlesztőleg hathat. Ez a tevékenységi 

forma rendkívül összetett, hiszen tulajdonképpen ide tartozik minden olyan esemény vagy 

személyes kontaktus, amelynek során a tanuló az órai keretek és szabályrendszer hatása alól 
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kikerülve lép kapcsolatba a körülötte lévőkkel. Iskolánkban számos ilyen jellegű kapcsolat- 

tartási formának vannak hagyományai. A legtipikusabbak talán a következők: klubdélutá- 

nok, osztálykirándulások, mozi-, illetve színházlátogatások, versenyek, énekkar, sportren- 

dezvények. Természetesen az előbb említett, jórészt szervezett programokon túl kiemelkedő 

jelentősége és nagy jellemformáló ereje van a spontán beszélgetéseknek, tartalmas eszme- 

cseréknek tanár és diák között. Ezen alkalmakkor sajátíthatják el a tanulók a gondolatközlés, 

a másik meghallgatásának képességét, az odafigyelés, a helyes reagálás módjait – mintegy 

öntudatlanul, hiszen itt szó sincs előre átgondolt, megkomponált helyzetekről, csupán a pe- 

dagógus hitelessége jelenthet útmutatót. 

 

Iskolánk a személyiségfejlesztés minél sokoldalúbb megvalósítása érdekében teret ad a színes, 

sokrétű iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, ha mindez fejleszti a tanulók önis- 

meretét, együttműködési készségüket, edzi akaratukat, hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szoká- 

saik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

 

Ennek néhány konkrét fóruma a következő: 

- Iskolai ünnepségek (pl.: tanévnyitó, október 23., szalagavató, március 15., ballagás, tanévzá- 

ró) 

- Nemzeti Összetartozás Napja – Határtalanul! Témanap 

- Stúdió működtetése 

- Rendezvények napja 

- Évenkénti Diákközgyűlés 

- Bor és Gasztronómia vetélkedő 

- Kollégiumi és iskolai advent 

- Farsang 

- Elsősavató 

- Versenyek 

 

Ezek a rendezvények és események tehát nem csupán az iskolai közösségi élet színesítői, hanem 

olyan fórumok, amelyek segítik a diákok személyiségfejlődését, egyéniségük minél teljesebb ki- 

bontakoztatását, ezért célunknak tekintjük, hogy a továbbiakban is megtartsuk ezeket az építő ha- 

gyományokat, s minél több tanulónk kapcsolódjon be aktívan ezek szervezésébe, lebonyolításába. 
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I.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Egészségfejlesztési feladataink célja: olyan típusú iskola létrehozása, amely folyamatosan fejleszti 

környezetét, élhető, egészséges környezetet biztosítva a benne folyó munka és tanulás számára. Az 

iskola vezetése segíteni és ösztönözni kíván minden olyan jellegű kezdeményezést, amely a tanu- 

lók és a tantestület egészségének védelmét szolgálják. Olyan nevelési-oktatási gyakorlatot folytat- 

va, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és tanulók méltóságát, az élhetőbb, komfortosabb, egés- 

zségesebb és esztétikusabb környezethez való természetes igényét. Lehetőséget teremt a siker el- 

éréséhez, elismeri az erőfeszítést a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 
 

Szenvedélybetegség, cigaretta, alkohol- és droghelyzet 

A 9. évfolyamos tanulóknál folyamatosan felméréseket végzünk, melyek célja az állapotfelmérés, 

valamint a felvilágosító munka, a figyelem ráirányítása az egészséget károsító tényezőkre. 

Fő feladatunk a prevenció, valamint az aktuális problémák kezelése, együttműködve a gyermekjó- 

léti szolgálat szakembereivel. 

Az iskolaorvos és a védőnő nagyon sok segítséget nyújt az egészségnevelésben az évenkénti szű- 

réssel. 

Az ifjúsági egészségügyi szolgálat támogatja, illetve segítséget nyújt az iskola egészségnevelési 

programjához. A szűrővizsgálatok alkalmával felmérik a tanulók egészségi állapotát az arra köte- 

lezett osztályokban, azaz a 9. és 11. osztályokban. A szűrővizsgálatot az iskolavédőnő és az isko- 

laorvos közösen végzik. A vizsgálat során nyomon követik a testi fejlődést (testsúly-, testmagas- 

ság- és mellkörfogat mérés, vérnyomásmérés, pulzusmérés) Hangsúlyt fektetnek az érzékszervi 

elváltozások vizsgálatára (látás-, hallás vizsgálata), valamint a mozgásszervi rendellenességek 

kiszűrésére (lúdtalp, gerincferdülés), valamint ezeket kiegészíti az orvosi fizikális vizsgálat. A 

vizsgálat eredményeit dokumentálják, melyet óvodáskortól középiskoláskorig vezetnek. A vizsgá- 

latot követően a szükséges korrekciókat elvégzik, illetve megfelelő szakemberhez irányítják az  

arra rászorulókat (szakrendelések, gyógytornász). Figyelemmel kísérik a krónikus betegek sorsát, 

életvezetési tanácsokat adnak. 

 

A mentális problémával küszködő tanulóknak segít az iskolában működő pszichológus. 

Középiskolások körében növekvő problémát jelent a drog és alkohol megjelenése és terjedése. 

Iskolánkban szerencsére - talán a megelőző felvilágosításnak köszönhetően is - nem merül fel je- 

lentős mértékű drogozás vagy italozás. 

Célunk és feladatunk a nevelés és oktatás minden színterén ennek az állapotnak a fenntartása. 

 
 

Az iskolai egészségnevelési tevékenység kitűzött céljai és feladatai 
 

1. Rövidtávú azonnali beavatkozást igénylő, megoldandó feladatok az ifjúsági és gyermekvé- 

delemben 

2. A szociális hátrányok enyhítése 

3. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

4. Iskolai étkezés minőségének emelése 

5. Indulási hátrányok csökkenése a 9. osztályokban 

6. Egészségvédő, mentálhigiénés programok szervezése 

7. Családi életre nevelés 
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8. Egészségügyi szűrővizsgálatok 

10. Környezeti tényezők optimálissá tétele pl.: osztálytermek, kollégium, udvarok kulturáltab- 

bá /tisztábbá és esztétikusabbá/ tétele. 

11. Az egészséges táplálkozás megismertetése és széles körű terjesztése 

12. Testmozgás: Heti 5 testnevelés óra bevezetése felmenő rendszerben a 2012-13-as tanévtől. 

A kiszűrt tanulók gyógytestnevelési foglalkozásokra való küldése. 

13. A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

14. A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 

15. A baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

16. A személyi higiéné 

 
 

Az egészségnevelési tevékenység főbb színterei: 

Biológia órák: élettani hatások 

Kémia órák 

Szakmai órák 

Idegen nyelvi órák 

Osztályfőnöki órák: felvilágosítás, törvényismertetés, filmvetítés, külső előadók meghívása 

Magyar órák: szövegértési és érvelési feladatok az adott témában 

Testnevelés órák, sportköri foglalkozások 

Gólyatábor 

Kollégiumi csoportfoglalkozások 

Egészség-és sportnap szervezése, amit tanítási napként könyvelünk el. 

Osztálykirándulások 

Az iskolai büfé kínálatának bővítése az egészséges táplálkozás jegyében 

Tisztasági és dekorációs verseny 

Egészségnevelésre alkalmas napokról való megemlékezés (pl. Dohányzásmentes világnap – 

május 31., Autómentes nap – szeptember 22., A Föld napja- április 22., AIDS elleni világ- 

nap – december 1.) 

 
Fő célkitűzéseink megvalósítása szempontjából nélkülözhetetlen és kiemelt fontossággal bírnak a 

pályázatok. Fontos minden olyan jellegű pályázat, amely anyagi erőforrást jelent, vagy hozzájárul 

bármely, az előzőekben felsorolt egészségnevelési, mentálhigiénés vagy sportprogram megvalósí- 

tásához. 

 

Az egészségnevelési program arra való, hogy hozzásegítse a tanulókat kellő ismeretek birtokában 

az egészséges életvitel kialakításához, a helyes értékrend felépítéséhez. Szintén fontos az egés- 

zségnevelés nehéz és ellentmondásos területeinek oktatása. Az értékek kiválasztása és hiteles be- 

mutatása nem kis nevelői feladat. Az egészséges életmódra nevelést már kisgyermekkorban, az 

életalakíthatóság szakaszában kell kezdeni és az életfordulókon (serdülőkor) fokozottabban meg- 
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erősíteni. Szerepet kap benne a szülő, a testvér, a kortárs, a nevelő, az orvos, az ifjúságvédő, a 

szociális munkás, a vallási közösség, a ifjúsági egyesület, a rádió, a TV, a könyv, a folyóirat és 

más nevelési tényezők. Az egészséges nevelésért kiemelt felelősséggel tartozik az oktatási intéz- 

mény. A személyiségfejlődés, a társadalmi lénnyé formálás (szocializáció) nélkülözhetetlen kellé- 

ke az élet és egészség védelme. Az egészségvédelem egyben értékvédelmet is magába foglal, szo- 

ros és lényegi kapcsolatban áll az erkölcsi értékekkel, megítélésekkel, magatartással, az egészségi 

értékközvetítés az alapvető emberi értékek közvetítéséből nem maradhat ki. 

 
I.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Az iskola életében – és egy társadalomban is – szinte elválaszthatatlan egységet képez a személyi- 

ségfejlesztés és a közösségfejlesztés, hiszen az egyént mint a közösség tagját kell tekintetnünk, így 

a tanulót az iskolai közösség tagjaként szemléljük. 

Természetes tehát, hogy mindazok a törekvések és célkitűzések, amelyeket megfogalmazunk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatosan, hatnak és elevenen élnek a közösségfejlesztés tekintetében 

is. 

 

Azonban itt mégis tovább kell lépnünk, s azt megfogalmaznunk, milyen konkrét módokon, milyen 

konkrét eszközökkel tudunk igazi közösséget kovácsolni, azt megtartani, tovább építeni. A közös- 

ségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megte- 

remti. 

Amikor közösségről esik szó, különbséget kell tennünk kisebb és nagyobb közösség között. A 

legkisebb közösség, amellyel a gyermek először találkozik, a család. Ezt követően kerül az iskolá- 

ba, ami már egy nagyobb közösség, bonyolultabb kapcsolatrendszerrel, alá-fölérendeltségi viszo- 

nyokkal, meghatározott hierarchiával, szabályrendszerrel. 

Az iskolai közösség kisebb egységekre tagolódik, ezek az egységek az osztályközösségek. Az 

osztályfőnök fontos feladata, hogy a jellem és személyiségvonások tekintetében gyakorlatilag nem 

szelektált csoportot hozzásegítse a közösséggé alakuláshoz, figyelemmel kísérve annak spontán 

belső változásait, állandó megújuló szerkezetét. Hagynia kell érvényesülni az adott osztályt alkotó 

tanulók személyiségéből következő szerepvállalásokat és szerepkonfliktusokat, de tudnia kell azt 

is, hogy mikor van szükség közbeavatkozásra. 

Az osztályközösség fejlődését nagyban elősegíti, ha a tanulók a tanítási órákon kívül is sok időt 

töltenek együtt, lehetőleg minél különbözőbb tevékenységi formák során, úgy, hogy az eltérő jel- 

lemű, képességű diákok is megmutathassák esetleges rejtett erőiket, képességeiket. 

 

Az osztályközösséget erősítő lehetőségek közül iskolánkban a következők a leggyakoribbak: 

- Klubdélután 

- Osztálykirándulás (egy- vagy többnapos) 

- Alkalmankénti közös programok (mozi, színház, uszoda, közös főzések) 

- Osztálydekoráció közös munkával 

- Hetesi rendszer 

 

A tanulók az osztályközösségben találkoznak először igazán konkrétan olyan problémákkal, mint 

a komoly versenyhelyzet, a tolerancia szükségessége, a felelősségérzet másokért, a másság elfo- 

gadása, önmagunk másságának elfogadtatása, az egyéni érdekeknek a közösségi érdek alá való 

rendelésének szükségessége. 

 

Egy jó osztályközösségben ezek a jelenségek kezelhetők, az osztályfőnök segítő közbeavatkozá- 

sával megszilárdítható a helyes értékrend, amelynek révén a tanulók majd képessé válnak arra, 

hogy viszonylag zökkenőmentesen illeszkedjenek be a társadalomba. 
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Ennek mintegy megelőlegező fóruma a diák-önkormányzati munka, ahol a tanulók újabb szere- 

pekben próbálhatják ki magukat, megtanulhatják a kulturált vélemény-nyilvánítást, a disztingvált 

konfliktuskezelést, az érvelést, ízelítőt kaphatnak a demokratikus irányításból érdekképviseletből. 

Intézményükben is működik a diákönkormányzat természetesen, mind osztály-, mind iskolai szin- 

ten lehetőségük van diákjainknak véleményük kinyilvánítására, érdekeik képviseletére. 

Munkájukat patronálja a diákmozgalmat segítő tanár, aki részt vehet a tevékenységek koordinálá- 

sában, illetve összekötő szereppel bír a pedagógusok és a diákság között. 

A diákközgyűlés évente ülésezik, ahol a diákok felvethetik az őket érintő problémákat, kérdéseket, 

jogorvoslatért folyamodhatnak, ha valamilyen ügyben ennek szükségét érzik. 

 

Iskolánknak a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatrendszerében fontos helyet kapnak a kö- 

vetkező célkitűzések: 

- A tanulók legyenek nyitottak, megértőek a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallá- 

sok, általában a másság iránt, fogadják el, illetve becsüljék meg ezeket. 

- Törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek a nemzetközi kapcsolatok ápolásá- 

ban. (pl.: testvériskolai kapcsolat) 

- Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

- Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a konfliktusok közös kezelése és 

megoldása terén. 

- A kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és – 

kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a képességei, 

készségei állnak. 

- A tanulók tudjanak eligazodni az új információs környezetben, és legyenek képesek azt 

hasznosan, kritikusan és önkritikusan használni. 

- Mind a pedagógusoknak, mind a diákoknak feladatuk és kötelességük, hogy fejlesszék a be- 

teg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. 
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I.5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osz- 

tályfőnök feladatai 

 

A pedagógus feladatai 

A Ntk. 62. §-a és a pedagógia programban megfogalmazottak alapján végzi 

 

1. Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése, oktatása, a kerettanterv és a helyi tantervben 

előírt törzsanyag átadása. 

2. Kiemelt figyelmet fordít nevelésében és oktatásában az SNI és a BTM-es tanulókra, oktatásu- 

kat, ellenőrzésüket, értékelésüket szakvéleményük, az igazgatói határozat alapján látja el. 

3. Tisztelje a gyermek személyiségét, figyelembe veszi egyéni képességeit, adottságait. 

4. Segíti a lemaradókat, külön figyelmet szentel a tehetséges tanulóknak. 

5. Egymás (tanuló-tanár, tanuló-tanuló, tanuló-szülő stb.) kölcsönös tiszteletére, a családi élet 

értékeinek megbecsülésére, a közösségeken belüli együttműködés fontosságára, környezettu- 

datosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevel. 

6. Tanórai és tanórán kívüli oktatómunkájában tárgyilagos, sokoldalú ismereteket nyújtson, s 

azokat változatos módszerekkel adja át. 

7. Az osztályok, tanulócsoportok munkáját szakszerűen tervezze meg és ennek alapján irányítsa a 

tanulók tevékenységét. 

8. A jogszabályban előírtak szerint határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket, hétévenként 

legalább egy alkalommal – szintén a jogszabályokban meghatározottak szerint – továbbkép- 

zésben vegyen részt. 

9. Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. Javaslataival és bírálataival 

mozdítja elő az iskola pedagógiai céljainak megvalósulását. Vállaljon részt az iskola, a nevelő- 

testület, a munkaközösség feladataiból. A nevelő – oktató munkával kapcsolatos értekezlete- 

ken aktívan vegyen részt. 

10. Részt vesz az iskola rendezvényein, a szülői értekezleten, fogadó órát tart, az ellenőrző könyv 

útján tájékoztatja a szülőket. 

11. Szaktárgyától függetlenül minden tanárnak kötelessége a helyes magyar beszédre és írásra 

nevelés. 

12. Magatartása legyen példamutató, tartsa meg a pedagógus etika és szolgálati titoktartás köve- 

telményeit. Tanártársaival, a szülőkkel és a tanulókkal való kapcsolatában érvényesüljenek a 

kulturált érintkezés szabályai. 

13. Az iskolában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor a munkavégzés- 

re rendelkezésre álljon. 

14. Óvja a tanulók egészségét, testi épségét. Az iskola munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatá- 

nak előírásait be kell tartania és a tanulókkal be kell tartatnia. 

15. Kiadmányozási joggal rendelkezik a szülőkkel folytatott levelezések és iskolalátogatási bizo- 

nyítványok tekintetében. 

16. A kerettantervben és a Pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy 

szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját. 
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17. A Pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatait maradéktalanul teljesítse. 

18. Megőrizze a hivatali titkot. 

 

 
Az osztályfőnök feladatai 

 

1. Az osztályfőnököt az iskola főhivatású pedagógus munkaviszonyban álló – lehetőleg az adott 

osztályt több órában is tanító – pedagógusai közül az igazgató bízza meg. 

2. Az osztályfőnöki megbízás egy tanévre szól. Ha szervezési okok nem akadályozzák, az osz- 

tályfőnök a képzési idő teljes tartama alatt felmenő rendszerben vezeti osztályát. 

3. Feladata, hogy alaposan megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét. Koordinálja 

és segíti az osztályban tanító pedagógusok oktató – nevelő munkáját. Látogatja óráikat (foglal- 

kozásaikat), észrevételeit, tapasztalatait megbeszéli velük. 

4. Rendszeres együttműködés kialakítása az osztályban tanító tanárokkal, szakoktatókkal, kap- 

csolattartás a nevelőtanárral, szülőkkel. Félévenként osztály szülői értekezletet tart, indokolt 

esetben családlátogatást végez, tájékoztatási kötelezettségének érvényesítésére fogadó órát 

szervezhet. Ellenőrző könyv útján értesíti a szülőket a tanulók magatartásáról és tanulmányi 

munkájáról. 

5. Támogatja a tanórán kívüli nevelési programok szervezését, tanulóinak részvételét. 

6. Az osztály tanulóinak magatartása és szorgalma minősítéséről az osztályban nevelő – oktató 

munkát végző pedagógusok javaslata alapján az osztályfőnök dönt. 

7. Az osztályfőnök tanulóinak törzslapjait, bizonyítványait, az osztálynaplót rendben tartja és 

pontosan vezeti. 

8. Különös gondot fordít a tanulóviszony fenntartására – főként a tanköteles korú tanulók eseté- 

ben –, a tanulóviszonyban beállott változásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladataira. 

9. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. 

 

 

I.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 

  I.6.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

A tehetséges és jó képességű gyerekek oktatása, képességeik kibontakoztatása örömteli felada- 

tot jelent a pedagógusok számára. 

Fel kell ismerni, amikor ilyen tulajdonságokkal rendelkező tanuló kerül a tanárhoz, s meg kell 

találni azokat a módokat, melyek őt a legteljesebb mértékben hozzásegítik ahhoz, hogy megfelelő 

célokat találva jusson előbbre útján. 

Ennek a tevékenységnek kiemelkedő fontosságú eleme, hogy megfelelő módon motiváljuk a tanu- 

lót, találjuk meg azokat az inspiráló tényezőket, melyek biztossá teszik őt céljai megfogalmazásá- 

ban, megerősítik az adott dolog iránti elkötelezettségét, s bizonyítják számára, hogy érdemes ke- 

ményen dolgoznia céljai eléréséért. 

A legtehetségesebb tanuló is „elkallódhat” ugyanis megfelelő motiváció hiányában, tehát a peda- 

gógusnak ez az egyik primer feladata a tehetséggondozás során. 
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Ahhoz, hogy megfelelően tudjunk közreműködni a fejlesztő tevékenységben, elengedhetetlen 

alapfeltétel a teljes szakmai kompetencia, a lehető legmodernebb, legkorszerűbb, legnaprakészebb 

ismeretek birtoklása a tanár részéről, az állandó és belső igényességen alapuló önképzés. 

Iskolánk pedagógusai természetesen egyetértenek ezekkel az alapelvekkel, elfogadják őket, s a 

lehetőségekhez mérten mindent megtesznek azért, hogy a jó képességű, tehetséges tanulók egyre 

több eredményt, sikert könyvelhessenek el. 

 

Intézményünkben ezen tevékenység konkrét megvalósítási módjai a következők: 

- A szaktanárok egyéni munkával készítik fel a tanulókat a különböző versenyekre (szavaló- 

verseny, Bor és gasztronómia verseny, szakmai verseny, stb.), nyelvvizsgára (általános és 

szakmai nyelvvizsgák) 

- Az osztályon belüli differenciált oktatás megvalósítása 

- Csoportbontás megvalósítása évfolyam szinten is (matematika, idegen nyelv, informatika, 

egyes szakmai tárgyak) 

- Külön feladatok kijelölése az arra érdemes tanulók számára, ezek értékelése, megbeszélése 

- Állandó pályázatfigyelés a lehetséges fórumokon, Interneten 

- Szakkörök, fakultációk szervezése, működtetése 

- Ingyenes könyvtár-, számítógép- és Internet-használat biztosítása 

- Az iskola sportpályáinak, sportfelszereléseinek ingyenes használati lehetősége 

- Diáksportkör 

 

Az iskolai tehetséggondozás eredményeiről és sikereiről az intézményünk valamennyi tanára és 

tanulója képet kaphat a tehetséggondozó műhelyek bemutatkozó napján, amit számozott tanítási 

napként könyvelünk el. 

 

A pedagógusi munka egyik legszebb, legkreatívabb részterülete a tehetséggondozás, a képességek 

kibontakoztatásához való hozzájárulás, amely megfelelő szakmai hozzáértéssel értékes eredmé- 

nyeket hozhat a diák, a tanár és az iskola örömére. 

 
 I.6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

Amikor egy gyermek tanulási problémákkal küzd, akkor közös odafigyelésre, empátiára és tole- 

ranciára van szükség ahhoz, hogy ezek a problémák fokozatosan feloldódjanak, megszűnjenek, s a 

tanuló megtalálja helyét az iskolában, tovább tudjon lépni, saját szintjén fejlődés következzen be 

és örömét lelje a munkában, ne szakadjon le társai teljesítményétől. 

Az elsődleges feladat a pedagógus számára itt is az okok feltárása, hiszen amíg ezzel nem va- 

gyunk tisztában, addig nem tudjuk megtalálni, milyen lépések szükségesek a fejlesztéshez, milyen 

módokon valósítható meg leginkább a gyermek segítése. 

 

A leggyakoribb okok, melyek a tanulási nehézségekhez vezetnek: 

- A családi élet zavarai, kiegyensúlyozatlansága, diszharmóniája 

- Érzelmi zavarok 

- Dekoncentráció, hiperaktivitás 

- Írás-olvasászavar, számolási zavar 

- Zavar a kognitív képességekben, illetve azok alkalmazásában 

- Előismeretek hiánya, nem elegendő mértéke 

 

Minden ok más és más kezelést, másfajta hozzáértést és viszonyulást kíván meg a pedagógustól. 
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A tanulási nehézségek kezelésekor elengedhetetlen az iskola, a szülő, ill. adott esetben a kollégi- 

um együttműködése. A problémák őszinte megfogalmazása és a közös segíteni akarás lehet a kul- 

csa az eredményes munkának. 

Szükség esetén egyéb szakemberek (pl.: iskolapszichológus, logopédus) segítségével tehető telje- 

sebbé ez a tevékenység. 

 

Iskolánkban a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára a következő konkrét lehetőségek 

állnak rendelkezésre a korrigálásra: 

- Szaktárgyi korrepetálások 

- Ingyenes könyvtár-, számítógép-, Internet-használat 

- Differenciált oktatási tevékenység 

- Csoportbontásban megvalósult oktatás 

- Egyéni segítségnyújtás a pedagógus részéről 

- Iskolai védőnő vagy egyéb szakember felkérésének lehetősége 

- Fejlesztő foglalkozásokon való részvétel 

 

Rendkívül fontos, hogy a pedagógus hogyan viszonyul a tanulási problémákkal, nehézségekkel 

küzdő gyermekhez. A tanuló számára ugyanis az, hogy gondjai vannak az iskolai teljesítésben, 

hogy nem tud lépést tartani társaival, hogy valószínűleg állandó konfliktusai vannak szüleivel a 

gyenge eredmények miatt, hogy esetleg csalódott saját képességeiben, frusztrációt, önmagával 

való elégedetlenséget, önbizalomhiányt okozhat. 

Ha a pedagógus mindezek mellett nem segítő szándékkal, a gyermek személyiségét tiszteletben 

tartva, annak egyéb értékeit elismerve viszonyul a diákhoz, akkor ez a tendencia tovább erősödik, 

s a tanuló egyre nehezebben tud majd kikerülni ebből a körből, megbirkózni az elé kerülő felada- 

tokkal, a vele szemben megnyilvánuló negatív viszonyulásokkal. 

 
I.6.3. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 

Olyan feladat ez a tanári munka során, amely időnként a pedagógiailag legalaposabban képzett 

szakember számára is nagy kihívást jelent. Természetesen a beilleszkedési, magatartási nehézsé- 

geknek különböző fokozatai lehetnek az enyhe viselkedési problémáktól akár a devianciáig. 

Ezek legnagyobb részének kezelése az iskolai pedagógus kompetenciájába tartozó feladat, a sú- 

lyosabb esetek természetesen más szakember (gyógypedagógus, pszichológus, pszichiáter) segít- 

ségét feltételezik. 

 

- Alapvető dolog, hogy a pedagógus ismerje azokat a kritériumokat, melyek felismerhetővé, 

jól definiálhatóvá teszik az ilyen eseteket 

- Az ún. nehezen nevelhető gyermekek magatartása jelentősen eltér az adott életkorban meg- 

kívánható magatartástól 

- Az iskolai környezetben inadaptált magatartást mutatnak, alkalmazkodási nehézségekkel 

küszködnek 

- Az általánosan használt nevelési eljárások nem hatékonyak náluk 

- Nem tudnak, vagy nem akarnak alkalmazkodni a környezetükben érvényes szociális szabá- 

lyokhoz, normákhoz 

- Az előforduló szélsőséges megnyilvánulások ellenére magatartásuk nem vezet társadalomel- 

lenes cselekedetek végrehajtásához 

- Értelmi fejlettségi normalitás 
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Általában két jellegzetes típusba, csoportba sorolhatók ezek a gyerekek, természetesen e kettő 

eltérő pedagógiai viszonyulást kíván meg. 

 

a) agresszív típus: jellemzője a környezet felé megnyilvánuló magatartászavar, rendbontás, 

nyugtalanság, hazudozás, erőszakosság, rossz monotónia- és feszültségtűrés, egoizmus, erő- 

teljesen exhibicionista megnyilvánulások, rossz konfliktustűrés. 

 

b) regresszív típus: jellemzője a visszahúzódó, passzív, szorongó, félénk, túlzottan érzékeny, 

gátolt viselkedésmód, az önbecsülés hiánya, teljesítményszorongás, kisebbrendűségi érzés, 

komplexusok, félelemérzet, külső kontrollság, kudarcorientált beállítottság. 

 

A viselkedési zavar mindig azt jelzi, hogy az iskola és a család által közvetített társadalmi- 

közösségi célok, értékek, követelmények belsővé válásának folyamatában, interiorizálódásában 

akadályok, meg nem oldott konfliktusok keletkeztek. 

A probléma kezelésekor ezeknek a zavaroknak a feloldása, tisztázása szükséges. 

A negatív személyiségtulajdonságok és magatartásformák átformálása csak a társas-közösségi 

tapasztalatok, tevékenységek megszervezése útján lehetséges. 

Ebben a folyamatban megváltozhat a tanuló helyzete a közösségben, átalakulhatnak szociális kap- 

csolatai, kifejlődhetnek pozitív személyiségtulajdonságai. 

Így a közösség válik a korrekciós tevékenység alapjává, színterévé. 

A pedagógus szubjektív értelmezése fontos szerepet kap ezen jelenség megítélésében. Különösen 

sokat tehet az osztályfőnök, aki az okok feltárása után szervezheti, alakíthatja az osztályközösség 

életét úgy, hogy problémás gyerekek minél különbözőbb tevékenységekben részt vállalva megmu- 

tathassa személyisége pozitív vonásait, kialakulhasson, fejlődhessen toleranciája, feszültségtűrése, 

segítő viszonyulása. 

Ebben a munkában az osztályfőnöknek kapcsolatot kell keresnie a tanuló szüleivel, az osztályban 

tanító kollégákkal, a kollégiumi nevelőtanár(ok)kal, ill. tudatosítania kell az osztályban , hogy – 

mivel közösséget alkotnak – kölcsönösen felelősek egymásért. 

 

A magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység alapvető konkrét feladatai, lehe- 

tőségei: 

- Személyes beszélgetés 

- A családi háttér minél alaposabb megismerése, a szülőkkel való – együttműködésen alapuló 

– kapcsolattartás 

- Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős bevonása 

- Iskolapszichológus, esetleg nevelési tanácsadó bevonása 
- Közösségfejlesztés 

 

Iskolánkban törekszünk arra, hogy minél kevesebb kudarc érje tanulóinkat, hogy személyiségük, 

magatartásuk hibáit, hiányosságait korrigálni legyen lehetőségük, hogy a nehezen kezelhető, nehe- 

zebben beilleszkedő tanulók is megtalálják és megállják helyüket. 

 

 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési tanulási magatartási nehézségekkel küzdő tanulókat 

minden tanév elején felmérjük. A szakvélemények felülvizsgálatához az iskolánk gyermekvédelmi 

felelőse egy nyomtatványt töltet ki az érintett tanulókkal, és azt továbbítjuk a Megyei Pedagógiai 

Intézet Szakértői Bizottságához. A szakértői vélemény elkészülése után a szülő írásos kérelemmel 

fordul iskolánk igazgatójához, aki a javaslat alapján a törvényi előírásoknak megfelelően határoza- 

tot hoz. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók esetében az osztályfőnökök minden tanév elején az osztálynap- 

lóba és a törzslapra a következőket írják be: sajátos nevelési igényű tanuló, diagnózisa, felmenté- 

se, a szakvélemény kiállításának dátuma. 

A beilleszkedési tanulási magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében az osztályfőnökök az 

osztálynaplóba vezetik be a következőket: diagnózis, mentesítés, a szakvélemény kiállításának 

dátuma. 

 

 

Integrált nevelés és differenciálás 

 

A sajátos nevelési igényű tanulóink munkája ép társaikkal együtt folyik. Azokon az órákon, ami- 

kor a csoport nagy része olyan elméleti feldolgozással foglalkozik, ami meghaladja képességei- 

ket, ők külön feladatokat kapnak, amelyek az ő követelmény szintjükön fogalmaztatják meg a tan- 

anyagot. Ezeknek az óráknak a célja a minimális követelményszint elérésének és a saját ütemű 

haladás lehetőségének biztosítása. 

 

A törvényi előírásoknak megfelelően ezek a tanulók fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt a 

délutáni órákban kiscsoportokban, ill. egyénileg foglalkozik velük fejlesztő pedagógus. 

 

 
I.6.4. Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

 

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak egyik fő célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésé- 

ben, feltárásában, megszüntetésében. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkáját. 

Ezen belül feladatai közé tartozik különösen: 

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 

amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, 

 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kez- 

deményezi, 

 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 

 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek fejlődését veszé- 

lyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. A gyermekvédelmi problémák feltárá- 

sának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével 

minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető fe- 

ladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, 

 meg kell keresni a problémák okait, segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához 

 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 
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A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik a 

területileg illetékes: 

 nevelési tanácsadóval, 

 gyermekjóléti szolgálattal, 

 családsegítő szolgálattal, 

 polgármesteri hivatallal, 

 iskolaorvossal, 

 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapít- 

ványokkal. 
 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvé- 

delem céljainak megvalósítását: 

 felzárkóztató foglalkozások, 

 tehetséggondozó foglalkozások, 

 az indulási hátrányok csökkentése, 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

 a pályaválasztás segítése, 

 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulóknak, szülőknek), 

 egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése, 

 a családi életre történő nevelés, 

 az iskolai étkezési lehetőségek, 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékeny- 

ségek), 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), 

 a szülőkkel való együttműködés, 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

I.6.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző 

védelembe vett, illetve akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a 

jegyző megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanu- 

ló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője óvodás gyermek esetén a gyermek három éves 

korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolca- 

dik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a 

gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 

A hátrányos helyzet okai: 

 a család anyagi és egészségügyi állapota 

pl.. csonka család, munkanélküliség 

 erkölcsi helyzete, életvitele 

pl.: a nevelés hiányossága 

 a család lakhelye és környezete 
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pl.:szűkös lakásviszonyok, több generáció együttélése 

 a gyermek és/vagy a szülő egészségi állapota 

pl.: születési rendellenesség, tartós betegség 

 a családtagok száma 

pl.: 3 vagy több gyermek 

A hátrányos helyzet esetenként a gyermek veszélyeztetettségét is magában hordja. 

Veszélyeztetettség 

A törvény szerint a veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következté- 

ben kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja 

vagy akadályozza. Az ilyen családban gyakori a devianciák halmozott előfordulása (alkohol, 

drog, brutalitás, bűncselekmény). Következmény lehet a gyermekeknél is megjelenő deviáns 

magatartási formák kialakulása, a negatív társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, az alkoholi- 

zálás, a kábítószer-élvezet. Ilyen esetben segíteni csak tartós, szakember által nyújtott támoga- 

tással lehet. 

 
Az iskola sem korábban, sem napjainkban nem függetlenítheti magát tanulóinak szociális helyze- 

tétől, anyagi lehetőségeitől. Semelyik intézmény nem tehet hátrányos megkülönböztetést azért, 

mert bármelyik tanulója nem rendelkezik elégséges, vagy megfelelő anyagi kondíciókkal a tanul- 

mányok minél teljesebb befogadásához, illetve az ehhez tartozó szükséges vagy kiegészítő eszkö- 

zök, felszerelések beszerzéséhez, biztosításához. 

Az oktatáspolitika alapkövetelménye, hogy minden tanuló számára biztosítsa az esélyegyenlősé- 

get, azonos lehetőségeket nyújtson számukra képességeik kibontakoztatásához. Természetesen 

mindenki tudja, aki az oktatásban konkrét, gyakorlati munkát folytat, hogy ez az idea nem valósul 

meg teljesen következetesen és maradéktalanul. Az egyes intézmények azonban számos módon 

próbálhatnak meg segíteni tanulóiknak az iskolai élet különböző színterein. Ez gyakran csupán 

kreativitás és jó szándék, humánum kérdése, nem feltétlenül pénzfüggő. Egy-egy újszerű kezde- 

ményezés megváltoztathatja a korábbi szemléletmódot, ha vannak az iskolában olyan pedagógu- 

sok, akik hivatásuknak tekintik ezt a munkát, s akár áldozni is hajlandók érte. 

 

Iskolánkban a következő módon valósítjuk meg a szociális helyzetből adódó különbségek lehetsé- 

ges kiegyenlítését, egy szintre hozását: 

- A gyermek megismerése 

- Ingyenes korrepetálási lehetőség különböző tantárgyakból 

- Tankönyvtámogatás igénybevétele 

- A nehéz anyagi helyzetben lévő tanuló étkezésének támogatása 

- Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről pl.: szülői értekezleten 

- Előadások szervezése 

- Pályázatok figyelése, rendszeres részvétel a pályázatokon – frekventáltan kezeljük azokat a 

pályázatokat, amelyek célul tűzik ki a nehéz anyagi körülmények között élők támogatását 

- Pályaorientációs tevékenység 

- Ingyenes könyvhasználat és számítógép-használat, Internet 

- Rendszeres egészségügyi szűrővizsgálat, védőnő által tartott előadások, iskolaorvos, iskola- 

pszichológus látogatásának lehetősége 

- Tornaterem, sportpálya igénybevételének lehetősége 
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- Lehetőségeink, férőhelyeink figyelembe vételével motiválás arra, hogy a gyermek kollégiu- 

mi ellátásban részesüljön 

- Az iskolai alapítványból finanszírozott célzott támogatások az arra rászorulóknak, illetve azt 

valamilyen tevékenységük kapcsán megérdemlőknek 

 

 

A szociális hátrányok, problémák kezelésénél, feltárásánál minden esetben rendkívül körültekintő- 

en kell eljárnunk. Ehhez empátia, problémaérzékenység, időnként sok türelem szükséges. Nevelő- 

testületünk hangsúlyozottan fontosnak tartja ezen elvek alkalmazását, különösen az osztályfőnö- 

kök számára. 

Gyakori ugyanis, hogy mind a tanulók, mint a szülők nehezen nyílnak meg ezekben a nem ritkán 

kényes kérdésekben, s csak jelzésekből, utalásokból derül fény a problémákra. Ilyenkor van szük- 

ség arra, hogy a pedagógus nagy tapintattal tudjon közelíteni a problémához, megtalálja a megfe- 

lelő hangot az emberekkel, bizalmat ébresszen saját közreműködését illetően. 

Nem mindig van lehetőség arra, hogy a nehéz helyzetben tárgyi vagy valós anyagi segítséget 

nyújtson egy iskola, de az emberi szó, a belátás mindig eszköz marad a kezünkben ahhoz, hogy 

segítsünk. 

 

I.7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 

 
A Nkt 48.§-a rendelkezik a tanulóközösségeket és a diákönkormányzatot érintő kérdésekben. 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételét, jogaik gyakorlását a diákön- 

kormányzat működési rendje határozza meg 

„A tanulók, a tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoz- 

hatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiter- 

jed. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fo- 

gadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá.” 

Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint választott isko- 

lai diákbizottság (IDB) áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az 

IDB képviseli (jogait gyakorolja). A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákönkor- 

mányzatot segítő tanár támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat az említett pedagóguson 

keresztül is érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola vezetőségéhez. 

A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma, amely a tanu- 

lóközösségek által megválasztott küldöttekből áll. 

A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javasla- 

tait, kritikai megjegyzéseit. A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat 

működési rendjében meghatározottak szerint évente legalább egy alkalommal hívható össze. 

A Nkt. 48. §. (4) bekezdésben szabályozott kérdésekben  nevelőtestület az IDB-n keresztül kéri ki 

a diákönkormányzat véleményét. A véleménykérés szempontjából a tanulók nagyobb cso- 

portjának az osztály számít. 

Az iskolai DÖK jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben: 

- Jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfo- 

gadásakor és módosításakor. 

- A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor 

- Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

- A házirend elfogadásakor és módosításakor. 
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Információt szolgáltatunk tanulóinknak az alábbi csatornákon: 

- Faliújság hírei 

- Iskolarádió hirdetései 

- DÖK megbeszélései 

- Éves diákközgyűlés 

- Kötetlen beszélgetések az iskola igazgatójával, vezetőivel 

- Osztályfőnöki órán 

Véleménynyilvánítási lehetőségek: 

- szakórán 

- osztályfőnöki órán 

- DÖK havonkénti megbeszélésein 

- kötetlen beszélgetéseken az iskola igazgatójával, vezetőivel 

- az éves diákközgyűlésen 

 

I.8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 
Az iskola – mint oktató – nevelő intézmény – eredményes működésének egyik alappillére az okta- 

tó és nevelőmunkában résztvevő személyek (tanulók, szülők, iskolai és kollégiumi pedagógusok) 

folyamatos és szoros együttműködése. 

 

Ennek során a legfontosabb kapcsolatrendszerek: 

- a tanuló és az iskola, 

- előző és a következő iskolafok közötti folyamatok és kapcsolatok, 

- az iskola és a szülők, 

- a szülők és a kollégium, valamint 

- az iskola és a kollégium közötti kapcsolatrendszer. 

 

E rendszerek működésének alapja a gyermekek iránt érzett közös nevelési felelősség. Megvalósu- 

lási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység. Feltétele a kölcsönös 

bizalom és őszinte tájékoztatás. 

 
 I.8.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

A tanulónak joga és kötelessége, hogy tájékoztatást kapjon az iskola céljairól, követelményeiről, 

mindennapi életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról. A tanulói kötelessé- 

geket és jogokat a Nkt. 46. §- a tartalmazza. 

 

Erről tájékoztatást ad: 

- Az iskola igazgatója a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésein. 

- Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan. 

- A diákönkormányzat vezetője a diákönkormányzat vezetőségi ülésein és a faliújságon keresz- 

tül. 

- Az aktuális feladatokról, eseményekről a feladattal megbízott tanár vagy diákönkormányzati 

vezető az iskolarádión keresztül. 

- A tantárgyi előmenetellel kapcsolatban a szaktanárok folyamatosan szóban, illetve írásban az 

ellenőrző könyv igénybevételével. 
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A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat, vagy panaszaikat szóban, vagy írásban, egyé- 

nileg, illetve a diákönkormányzat tagjainak közvetítésével közölhetik osztályfőnökeikkel, tanára- 

ikkal, a nevelőtestülettel, illetve az iskola igazgatójával. 

 

 
I.8.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

 
 

A szülőkkel való együttműködés 

Ez a feladat elsődlegesen az osztályfőnökre hárul, hiszen általában ő van a legközvetlenebb kap- 

csolatban a szülőkkel, de természetesen iskolánkban minden kolléga szívesen és készséggel áll a 

szülők rendelkezésére akár pusztán tájékoztatásról van szó, akár problémás eset vagy helyzet 

merül fel. 

Fontos, hogy már a 9. évfolyam elején megteremtődjön egy kölcsönös bizalmon alapuló 

együttműködési kapcsolat az osztályfőnök és a szülő között, melynek elsődleges feltétele, hogy 

mindkét fél személyes felelősségének, feladatának érezze a másik tájékoztatását. 

A szülő és az osztályfőnök együttműködésének alapvető fóruma a szülői értekezlet, ahol nyilvá- 

nosan kerülnek megbeszélésre az osztályt érintő problémák, itt történik az általános helyzet- 

elemzés és –értékelés, lehetőség van a kölcsönös eszmecserére oktatási, de főként nevelési kér- 

désekben. Itt kerülnek megbeszélésre az osztályközösségen felüli, egész évfolyamot, egy adott 

képzési profilt, vagy akár az iskolaközösséget érintő kérdések. 

A szülők közül kerül megválasztásra a szülői munkaközösség, amelynek feladata a szülői tevé- 

kenységek koordinálása, az osztály anyagi ügyeinek kézben tartása, az esetenkénti rendezvények 

megszervezése, illetve az ebben való segítségnyújtás. 

Az egyes osztályok szülői munkaközösségeiből épül fel az iskola szülői választmánya, amely 

részt vállal az iskolai szintű rendezvények megszervezéséből, lebonyolításából, segít az intéz- 

mény külső kapcsolatainak ápolásában. 

Ha sikerül megtalálni a helyes arányokat, mindenképpen gyümölcsöző kapcsolatot eredményez 

a szülő – pedagógus közös munka, s ennek érdekében vállalnunk kell olykor az esetleges komp- 

romisszumokat is. 

A szülőkkel mint partnereinkkel való kommunikáció formái az intézményünkben a következők: 

 fogadóórák, fogadónapok 

 szülői értekezletek 

 összevont szülői értekezlet a 9. évfolyam számára (tájékoztatás az iskoláról) 

 összevont szülői értekezlet a végzős osztályok számára (továbbtanulás) 

 iskolai rendezvények 

 nyílt napok 

 írásos formában az ellenőrző könyvön keresztül, hivatalos levélben vagy e-mailben 

 

 
A kollégákkal való együttműködés 

A kollégákkal való kapcsolattartásra is érvényesek azok az alapelvek, amelyek a szülőkkel való 

kapcsolattartásnál nyilvánvalóak. 

Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy az egyes munkaközösségek tagjai azonos elvek szerint kép- 

zeljék és valósítsák meg az osztályozást, az egyes számonkérési formákat, a tananyag súlyozá- 

sát. Ezek lényegesek ahhoz, hogy megvalósulhasson az intézményen belüli átjárhatóság, illetve, 

hogy reális és objektív eredményeket kapjunk, pontos analógiákat állíthassunk fel az összeha- 

sonlítás során. Az egyes munkaközösségek éves munkatervében meghatározott időpontokban, 

illetve rendkívüli esetekben a munkaközösségek tagjai értekezleteket tartanak. 
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A mindennapokban állandóan jelen van a kollégák közötti kapcsolattartás, kommunikáció. 

Rendszeresen konzultálnak a tanulók tanulmányi előmenetelével, oktatási és nevelési aktuális 

problémáival, eredményeivel kapcsolatos kérdésekben. 

A személyes beszélgetéseken túl rendszeres – az egész tantestületet érintő – minden hónap első 

keddjén 14.30-tól kezdődő munka- és nevelési értekezletek segítik ezt a tevékenységet. Ezen al- 

kalmakkor az aktuális, illetve valamilyen előre meghatározott konkrét nevelési területet érintő 

témában folyik a beszélgetés, melynek célja a konstruktív, problémamegoldó gondolkodás fej- 

lesztése, a pedagógiai eszköztár bővítése, az eltérő vélemények ütköztetése és természetesen va- 

lamilyen kreatív, több szempontot, látószöget összhangba hozó megoldás találása. 

A sikeres együttműködéshez elengedhetetlen, hogy mindannyian elfogadjuk egymás másságát, 

az egymástól való különbözőségünket, hiszen azon túl, hogy tartjuk magunkat a közösen meg- 

fogalmazott alapelvekhez, mindannyiunk célja, hogy megmaradjunk autonóm, sajátságos, egye- 

di és önálló személyiségnek, akinek egyéni elképzelései vannak, s aki éppen a csak rá jellemző 

személyiségjegyekkel nyújthat hiteles mintát tanítványainak, így válhat követendő példává. 

 

A kollégiumi nevelőtanárokkal való kapcsolattartás 

Intézményünkben közvetlenül egymás mellett található az iskola és a kollégium, tulajdonképpen 

egyetlen épületkomplexum részei, amelyek közös igazgatás alatt működnek. 

Közös cél, iskoláé, szülőké, kollégiumé és persze tanulóé tehát, hogy minél előbb és minél 

problémamentesebben történjen meg a kollégiumi életbe való beilleszkedés. Ebben nyújthat se- 

gítséget az iskolai és a kollégiumi pedagógusok közötti együttműködés. 

Iskolánkban az osztályfőnökök rendszeresen tartják a kapcsolatot a kollégiumi nevelőtanárokkal, 

egyeztetik a tanulók tanulmányi eredményeit, konzultálnak a nevelési és oktatási kérdésekkel 

kapcsolatban. Közösen igyekszenek megoldást találni a problémás esetekben, legyen szó akár 

korrepetálásról, akár hiányzásról, akár a diák valamilyen családi, lelki gondjáról. 

 
I.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

Tanulmányok alatti vizsgák: 

 osztályozó vizsga 

 különbözeti vizsga 

 pótló vizsga 

 javító vizsga 

 előrehozott érettségi vizsga 

 
 

Ezen kívül a szakképzésben résztvevők számára: 

 szintvizsga 

 modulzáró vizsga 

 kollokvium 

 orvosi alkalmassági vizsga 

 
 

A különbözeti és az osztályozó vizsgára tanévenként legalább két napot kell kijelölni. 

Osztályozó vizsgát az intézmény bármikor szervezhet. 
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A javító vizsga letételére augusztus 15. és augusztus 31. közötti időszakban kell a vizsgaidő- 

szakot kijelölni. 

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

tanulmányok alatti vizsgák független vizsgabizottság előtt zajlanak. A vizsgabizottság le- 

galább három tagból áll. A vizsga reggel 8 óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb 17 óráig 

tarthat. Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb 3 tantárgyból szervezhető szóbeli, illetve 

írásbeli vizsga. 

 
 

I.9.1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja 
 
 

Jelen vizsgaszabályzat a fent említett az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák- 

ra vonatkozik. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít 

 akit a nevelőtestület határozatával javító vizsgára utasít 

 akinek az iskola igazgatója pótló vizsgára lehetőséget ad 

 akit a tanulmányai folytatásához különbözeti vizsgára utasítottak. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagja- 

ira. 

A vizsgaszabályzat hatályba lépése a Pedagógiai program elfogadásának napja, érvényessége 

határozatlan időre szól. 

 
 

A tanulmányok alatti vizsgák célja : 

- azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait 

évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény Peda- 

gógiai programja szerint nem lehetett meghatározni, 

- a Pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt szeretné a követelmé- 

nyeket teljesíteni, 

- lehetővé tegye a tanulmányok folytatását más intézményben, 

- a szintvizsga célja, hogy a szakmai képzés adott időszakában mérje a tanulók képessé- 

geit, megszerzett ismereteit, gyakorlaton elsajátított tudását. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

I.9.2. Az értékelés rendje 

A tanulmányok alatti vizsgák a testnevelés, az informatika és a gépírás tantárgyak kivételével 

írásbeli és szóbeli vizsgarészekből állnak. 

Az írásbeli vizsgarész időtartama minden tantárgy esetében 45 perc. 

Amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgarészben eléri az elégséges osztályzathoz szükséges 

teljesítményt, mentesül a szóbeli vizsgarész alól. 
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Intézményünkben az osztályzatok kialakítása az alábbiak szerint történik: 

Jeles: 85-100% 

Jó: 71-84% 

Közepes: 55-70% 

Elégséges: 35-54% 

Elégtelen: 0-34% 

 

 
I.9.3. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 

A tanulmányok alatti vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészeket tartalmazhatnak. Az 

írásbeli vizsgarész a tantárgyak helyi tantervre épülő vizsgakövetelmények alapján helyben elké- 

szített vizsgadolgozat - feladatlap megoldásából, a szóbeli vizsgarész a tantárgyak helyi tantervre 

épülő vizsgakövetelmények alapján helyben elkészített tételek kifejtéséből vagy kifejtendő felada- 

tok megoldásából áll. A gyakorlati vizsgarész gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásából áll. 

 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az iskola 

pedagógiai programjában rögzített követelményrendszerével. Az osztályozó és a javító- 

vizsgán az adott tanév helyi tantervben előírt tananyag kérhető számon. Az egyes tantár- 

gyakból a vizsga összetevőinek - a témaköröknek - súlyozását az érintett munkaközössé- 

gek határozzák meg. A vizsga tartalmának megfelelő témaköröket a tanulónak a felkészü- 

léshez írásban ki kell adni. 

 

 
I.10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

 
Jogszabályi háttér: 

 

A Nkt 50.§-a rendelkezik a felvételi, átvételi szabályairól, a szakképzés tekintetében pedig a 2011. 

évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 22., 24. -§-a., valamint az EMMI 27. § (1-2-3.) bekezdé- 

se. 
 

Felvétel 
 

Iskolánk a 9 – 14. évfolyamain tanuló, a Köznevelési törvény által előírt életkorú diákok taní- 

tását vállalja nappali rendszerű képzés keretében. 

Nappali rendszerű iskolai oktatásban a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amely- 

ben betölti középiskola esetén a huszonkettedik életévét. 

 

Tanulói jogviszony létesítésének feltétele: 

- a 9. évfolyamra általános iskolai végzettség. 

 

Intézményünk a középiskolai felvételi kérelmekről az alábbiak alapján dönt: 

- az általános iskolai tanulmányi eredmények 

- vagy a tanulmányi eredmények és központilag kiadott egységes feladatlapokkal meg- 

szervezett írásbeli vizsgaeredmény 

- vagy tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredmé- 

nyei alapján. 
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Iskolánk a tanulmányi területek főbb jellemzőit és belső kódjait október 15-ig rögzíti a KIFIR 

rendszerben. Felvételi tájékoztatót készítünk, és azt az iskolánk honlapján nyilvánosságra hoz- 

zuk, valamint a KIFIR rendszerében október 31-ig elhelyezzük. 

A felvételi eljárások lebonyolítása a fent említett jogszabályok előírásainak megfelelően törté- 

nik. 

A Tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban az iskola igazgatója 

értesíti a felvételt nyert, illetve az elutasított tanulók szüleit. Elutasítás esetén felhívja a jelent- 

kező (kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét), hogy a Nemzeti köznevelés- 

ről szóló törvény 37.§ (3) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet. 

 

Felvételt szervezünk nappali tagozaton érettségit adó képzésre is szakiskolai végzettséggel 

rendelkező tanulók számára. Ennél a képzésünknél szakiskolai bizonyítvánnyal (9-10. tanév 

végi eredmények) igazolt tanulmányi eredmény, illetve írásbeli felvételi (matematika, magyar 

nyelv és irodalom 9-10. évfolyam követelményei) alapján döntünk a felvételről. A hozott pon- 

tok és a felvételi dolgozatok pontszámai a végső eredménybe 50-50% százalékban számítanak. 

Az érettségit adó képzésre jelentkező tanulók a jelentkezési lapot iskolánk honlapjáról tölthetik 

le, és minden év március 1-jéig juttathatják el intézményünkbe. 

 

 

Iskolánk Alapító Okirata szerint sajátos nevelésű igényű tanulókat integráltan oktat. 

Ugyanaz az eljárási rend vonatkozik rájuk, mint a többi tanulóra. 

 

Átvétel más iskolából 

A tanuló átvételéről az iskola igaztója dönt az alábbi szempontok figyelembevételével: 

- tanulmányi eredmény 

- igazolatlan mulasztás 

- előtanulmányok. 

Szükség esetén a tanulót különbözeti vizsgára utasítja. 

Ennek lefolytatása az aktuális törvényi előírásoknak megfelelően, valamint a Pedagógiai 

programunkban megfogalmazottak alapján történik. 

 

 

I.11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

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

re vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, az orvos vagy más személy megérkezése 

előtt. 

 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

 

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

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

számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a sérülteknek, megkíván- 

ja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. Lehetőség van 

egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön az ismeretek elsajátítására. 

 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai Rendezvények napi nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető 

elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

– ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

– ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

– ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártassá- 

gokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit; 

– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozá- 

sok keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismere- 

tekkel. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében: 

– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli vetélkedők- 

be; 

– támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre 

való jelentkezését. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI    ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 
- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 
- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 
- forrázás 

Testnevelés - magasból esés 

Osztályfőnöki óra - 
 

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

– szakkörök (elsősegély-nyújtó), 

– évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással is foglalkozó 

nap (Rendezvények napja)) szervezése. 
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II. Az intézmény helyi tanterve 

 
II.1. A választott kerettanterv megnevezése 

 
II.1.1. Szakközépiskolai képzés 

A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben a kerettantervek kiadásának és jogállásának 

rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet alapján. 

 

A közismereti órák eloszlása 
 

 
 

Óraterv a kerettantervekhez – szakközépiskola 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3+1 3+1 3+1 3+1 

Matematika 3+1 3+0,5 3+0,5 3+0,5 

Történelem, társadalmi és állam- 

polgári ismeretek 
2+1 2+0,5 3+0,5 3+0,5 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 1 

Fizika 2 2 1  

Kémia 2 1   

Földrajz 2 1   

Művészetek  1   

Informatika 1+1 2   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Második idegen nyelv - - +2 +2 

Szakmai tárgyak órakerete, 

amelyből 1óra (szakmai irányú 

képzésre) szabadon tervezhető 

 

6 
 

7 
 

8 
 

11 

Szabadon tervezhető órakeret   4     4     4     4   

 Rendelkezésre álló órakeret     35     36     35     35   
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Kereskedelem ágazati szakközépiskola 

54 341 01 Kereskedő 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

 

Szakmai követelménymodulok 

 

 

 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés közismeret nélkül 
Szakképesítés-specifikus 

utolsó évf. 

9. 
 

 
ögy 

10. 
 

 
ögy 

11. 
 

 
ögy 

12. 1/13. 
 

 
ögy 

5/13 és 2/14. 

heti óraszám heti óraszám heti óraszám heti óraszám heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

 

11500-12 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 

0,5+0,5 

           

0,5+0,5 

    

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.               0,5+0,5  

 

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

 

 

Foglalkoztatás I. 

               

 

2 

 

 

10032-12 

Marketing 

A marketing alapjai       1+1   2  3     

Marketing a gyakorlatban         20  1  1+1 20   
 

 

11508-12 

Az áruforgalom tervezése, irányítása, 

elemzése 

Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése 2   3   3   3  11     
 

Vezetési ismeretek           

1   

1+1     

 

Üzleti tevékenység a gyakorlatban   

1    

1+1    

1 
 

60   

1   

5 
 

80   

 

11507-12 

Az áruforgalom lebonyolítása 

Áruforgalom 1,5+0,5   2   1   1  6     
 

Áruforgalom gyakorlata   
 

70   
 

105  
 

1 
 

60  
 

1+1  
 

4+1 
 

60   

 
10033-12 

A vállalkozások működtetése 

 

Vállalkozási ismeretek               
 

4  

Vállalkozási ismeretek gyakorlat                2+1 

 

10025-12 

A kereskedelmi egység működtetése 

 

A működtetés szabályai               
 

4+1  

 

A működtetés szabályai gyakorlat                
 

2+1 

 

 
10031-12 

A főbb árucsoportok forgalmazása 

 

Áruismeret- és forgalmazás               
 

7,5+0,5  

 

Értékesítési gyakorlat                
 

7 

Értékesítés idegen nyelven               2  
összes óra 5 1  

70 
5 2  

105 
6 2  

140 
7 4 23 12  

160 
22 13 

összes óra 6 7 8 11 35 35 
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Turisztika ágazati szakközépiskola 

54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

 

 

Szakmai követelmény-modulok 

 

 

 

 

Tantárgyak 

 

 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

 

 

Ágazati szakképzés közismeret nélkül 

 
Szakképesítés-specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
 

ögy heti óraszám 
 

ögy heti óraszám 
 

ögy heti óraszám heti óraszám 
 

ögy heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 
 

11500-12 

Munkahelyi egészség és biztonság 

 
Munkahelyi egészség és biztonság 

 
0,5+0,5 

           
0,5+0,5 

    

 

11499-12 Foglalkoztatás II. 
 

Foglalkoztatás II.               
 

0,5+0,5  

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettsé- 

gire épülő képzések esetén) 

 
Foglalkoztatás I. 

               
2 

 

 
 

10061-12 

Turisztikai erőforrások bemutatása 

Turizmus alapjai 
 

2   
 

1        
 

3     
Kultúr- és vallástörténet 1,5+0,5   1,5+0,5   1     4     
Vendéglátás- és szálláshely ismeretek     

1 
   

1 
   

1 
  

3 
    

 

 

10062-12 

Turisztikai kommunikáció 

Üzleti kommunikáció gyakorlata   

1 
   

1 
        

2+1 
   

 

Marketing alapjai     

0,5+0,5 

   

1 

   

1 

  

3 

    

Szakmai idegen nyelv - gyakorlat         
2 

   
4,5+0,5 

  
8 

   

11503-12 

Turisztikai latin 

Antik örökségünk               1  
Latin nyelvtan és fordítási gyakorla- 

tok 
              1  

 

 
10063-12 

Ügyviteli folyamatok alkalmazása 

Ügyviteli ismeretek           

2   

2+1     

Informatika a turizmusban gyakorlat         

1+1 
   

1,5+0,5 
  

3+1 
   

+1 
 

Levelezési gyakorlat      
1 

   
1 

     
2,5+0,5 

   

 

10064-12 

Turisztikai termékkínálat értékesí- 

tése 

Utazásszervezés               5+1  
Utazási szolgáltatások értékesítése 

gyakorlat 
                

 

9,5+0,5 

10065-12 

Turisztikai vállalkozások működte- 

tése 

Vállalkozási alapismeretek               2,5+0,5  
Turisztikai üzletágak működtetése 

gyakorlat 
                

 

9,5+0,5 

összes óra 5 1 
 

70 
5 2 

 

105 
3 5 

 

140 
4 7 17 18 

 

160 
14 21 

összes óra 6 7 8 11 35 35 
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Vendéglátóipar ágazati szakközépiskola 

54 811 01 

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS 
 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 
 

 

Szakmai követel- 

ménymodulok 

 

 

 

Tantárgyak 

 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 
Ágazati szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés- 

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13. 5/13 és 2/14. 

heti óra- 

szám 
 

ögy 
heti óraszám  

ögy 
heti óraszám  

ögy 

heti óra- 

szám 
heti óraszám  

ögy 
heti óraszám 

e   gy   e     gy   e      gy   e     gy   e    gy   e      gy   

 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

 
0,5+0,5 

           
0,5+0,5 

    

11499-12 Foglalkozta- 

tás II. 

 

Foglalkoztatás II. 
               

0,5+0,5 
 

 

11498-12 Foglalkozta- 

tás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

 
 

Foglalkoztatás I. 

               
 

2 

 

10053-12 

Vendéglátó üzleti 

gazdálkodás 

Vendéglátó gazdálko- 

dás 

       

2 
   

1+1 
  

3+1 
   

2 
 

Szakmai számítás          2  2   1,5+0,5  
 

 

10051-12 

Vendéglátó marketing 

és kommunikáció 

Marketing és kommu- 

nikáció a gyakorlatban 

           

2 
  

2 
   

2 

Alkalmazott számítás- 

technika 
               

2 

Ügyvitel 
               

2 
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10054-12 

Vendéglátó üzleti 

idegen nyelv 

 

Vendéglátó üzleti ide- 

gen nyelv 

        

1 

   

 
 

2 

  

4 

   

2 

 

 

 

 

10052-12 

Vendéglátó termelés 

 

Élelmiszer ismeret 

    

1 

   

1 

   

1 

  

3 

    

 
Termelés elmélete 

 
1 

   
1 

   
1 

     
3 

   
2 

 

 

Termelés gyakorlata 
  

1 
   

2 
   

2 
   

2 
  

6 
   

6 

 

 

 
10050-12 

Vendéglátó értékesítés 

 

Értékesítés elmélete 

 

1 

   

1 

   

1 

     

3 

   

2 

 

 

Értékesítés gyakorlata 

  

2 

   

1+1 

        

3+1 

   

5+1 

 

 

10055-12 

Vendéglátó üzletveze- 

tés 

 

Vendéglátó vállalkozá- 

sok 

            

0,5+0,5 

   

1+1 

 

 

Vendéglátó vállalkozás 

működtetése 

             

1+1 

  

1+1 

 

összes óra 3 3  

70 
3 4  

105 
5    3    

140 
5 6 17 18  

160 
15 20 

összes óra 6 7 8 11 35 35 
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A 2013/2014-es tanévtől kifutó rendszerben 

2/2008.(II.8.) OKM rendelettel beépítve a 17/2004. 3.számú mellékletébe Megjelent a Magyar Közlöny 2008/20/II. számában 

 
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 

 

Tantárgy 
Éves óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 148 148 148 128 

Történelem és társadalmi ismeretek 74 74 74 96 

Társadalomismeret és etika   37  
Idegen nyelv 129,5+18,5 129,5+18,5 129,5+18,5 112+16 

Matematika 111 111 111 128 

Ének-zene 37 37   
Rajz és vizuális kultúra   37 32 

Osztályfőnöki 37 37 37 32 

Testnevelés és sport 74 185 74 64 

Fizika 74 74   
Földünk és környezetünk 55,5 55,5   
Biológia   74 64 

Kémia 55,5 55,5   

Informatika 37 37 37  
Szakmai orientáció (9-10.),Szakmacsoportos ala- 
pozó oktatás (11-12.) 

 

185 
 

185 
 

296 
 

256 

Gazdasági környezetünk 74 74   
Közgazdaságtan   74 64 

2. idegen nyelv   92,5 80 

Marketing   111 96 

Információkezelés 74 74   
Viselkedéskultúra 37    
Kommunikáció  37   

Taniroda   74 64 

A törvény által előírt kötelező összóraszám: 1036 1036 1128,5 976 

A szabad órakeret terhére az idegen nyelvi (első idegen nyelv) órák számát heti 3,5 óráról heti 4 órára emeltük meg 9-12. évfolyamon. 
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Vendéglátás-idegenforgalom    szakmacsoport 

Tantárgy 
Éves óraszámok évfolyamonként 

9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 148 148 148 128 

Történelem és társadalmi ismeretek 74 74 74 96 

Társadalomismeret és etika   37  

Idegen nyelv 129,5+18,5 129,5+18,5 129,5+18,5 112+16 

Matematika 111 111 111 128 

Ének-zene 37 37   
Rajz és vizuális kultúra   37 32 

Osztályfőnöki 37 37 37 32 

Testnevelés és sport 74 185 74 64 

Fizika 92,5 55,5   
Földünk és környezetünk   37 64 

Biológia 92,5 55,5   
Kémia  74 37  

Informatika 37 37   

2.idegen nyelv   92,5 48+32 

Szakmai orientáció (9-10.),Szakmacsoportos alapozó 
oktatás (11-12.) 

 

185 
 

185 
 

296 
 

256 

Gazdasági környezetünk 74 74   
Vendéglátó és turizmusismeretek   111 96 

Szállodai ismeretek   55,5 48 

Marketing   55,5 48 

Gasztronómiai alapismeretek 74 74   
Viselkedéskultúra 37    
Kommunikáció  37   
Tankonyha   74 64 

A törvény által előírt kötelező összóraszám 1036 1036 1128,5 976 

 

A szabad órakeret terhére az idegen nyelvi (első idegen nyelv) órák számát 9-12. évfolyamon heti 3,5 óráról heti 4 

órára emeltük meg. 

A 12. évfolyamon a szabad óra órakeret terhére a 2. idegen nyelv óraszámát heti 1,5 óráról heti 2,5 órára növeltük. 
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II.1.2. Szakiskolai képzés 

 

A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet alapján. 

A közismereti órák eloszlása 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Magyar - Kommuni- 

káció 
2+0,5 óra 1+0,5 óra +1,5 

Idegen nyelv 2+1 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 2+0,5 óra 1+0,5 óra +1 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra - 

Természetismeret 3 óra - - 

Testnevelés* 3 óra 3 óra 3 óra 

Osztályközösség- 

építő Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Informatika +1 +1 +1 

Szabad órakeret 1+2 óra +2 1,5+2 óra 

Összesen: 18 óra 11 óra 9,5 óra 
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Szakiskolai képzés 

34 341 01 Eladó 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 
 
 

Szakmai követelmény- 

modulok 

 

 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra- 

szám 

 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra- 

szám 

 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra- 

szám 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra- 

szám 

 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra- 

szám 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5+0,5        0,5+0,5     

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.     0,5+0,5    0,5+0,5  

11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.     2    2  

10025-12 

A kereskedelmi egység 

működtetése 

A működtetés szabá- 

lyai 
    2    2  

A működtetés szabá- 

lyai gyakorlat 
     2,5+0,5    2,5 

11507-12 Az áruforgalom 

lebonyolítása 

Áruforgalom 2  1  1+1  2+1  2  
Áruforgalom gyakor- 

lata 
   4    5   

10027-12 A ruházati cikkek 

és a vegyes iparcikkek 

forgalmazása 

Áruforgalmazás I. 1  1    1+1  1  

Áruforgalmazás 

gyakorlata I. 
 2+1  4+1  5  6  5+1 

 

10028-12 

Az élelmiszerek, vegyi 

áruk és gyógynövények 

forgalmazása 

Áruforgalmazás II. 2  1+1  1  2  1+1  

Áruforgalmazás 

gyakorlata II. 
 2,5+1  6  4  6+1  6,5 

Értékesítés idegen 

nyelven I. 
  1  1  1  1  

 
 

10029-12 A műszaki cikkek 

forgalmazása 

Áruforgalmazás III. 2  1    2  1  
Áruforgalmazás 

gyakorlata III. 
 2,5  3  3+1  5  6+1 

Értékesítés idegen 

nyelven II. 
  1  1  1  1  

Összes óra 8 9 7 18 10 15,5 12 23 13 22 

Összes óra 17 140 25 140 25,5 35 160 35 
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Szakiskolai képzés 

34 811 03 

PINCÉR 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 
 

 
Szakmai követelmény- 

modulok 

 

 
 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra- 

szám 

 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra- 

szám 

 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra- 

szám 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra- 

szám 

 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra- 

szám 

11500-12 Munkahelyi egés- 

zség és biztonság 

Munkahelyi egés- 

zség és biztonság 

 

0,5+0,5 
        

0,5+0,5 
    

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.     0,5+0,5    0,5+0,5  

11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.     2    2  

 

10045-12 

Gazdálkodás 

Vendéglátó gaz- 

dálkodás 
1  0,5+0,5  0,5  1+0,5  1  

Szakmai számítá- 

sok 
1  1+1  0,5  1  1,5+1  

 

10044-12 

Élelmiszer, fogyasztóvéde- 

lem 

Általános élelmi- 

szer-ismeretek, 

fogyasztóvédelem 

 

1+1 
      

1 
   

Élelmiszerek 

csoportjai 
1  1  1  1  2  

10046-12 

Szakmai idegen nyelv 

Szakmai idegen 

nyelv 
1  1    2  1  

 

10047-12 

Felszolgálás alapjai 

Felszolgálás alap- 

jai 
4      3    

Felszolgálás alap- 

jai gyakorlat 
 5+1      4,5+1   

 

10074-12 

Felszolgálás 

Felszolgálás   2  1    3  
Felszolgálás gya- 

korlat 
         3+1 

Felszolgálás üzemi 

gyakorlat 
   17,5+0,5  17,5+2  17,5+1,5  17,5+1 

Összes óra 11   6  7   17,5+0,5  6   19,5  10,5   24,5  12,5   22,5  

Összes óra 17 140 25 140 25,5 35 160 35 
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Szakiskolai szakmai óraterv 

34 811 04 SZAKÁCS 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 
 

Szakmai követel- 
mény-modulok 

 

 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra- 

szám 

 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra- 

szám 

 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakorlati 

heti óra- 

szám 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra- 

szám 

 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra- 

szám 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

 

0,5+0,5 
        

0,5+0,5 
    

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.     0,5+0,5    0,5+0,5  
11497-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.     2    2  

 

10045-12 Gazdálkodás 

Vendéglátó gazdálko- 

dás 
1  0,5+0,5  0,5  1+0,5  1  

Szakmai számítás 1  1+1  0,5  1+1  1,5  
 
 

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 

Általános élelmiszer- 

ismeretek, fogyasztó- 

védelem 

 
1+1 

      
1 

   

Élelmiszerek csoport- 

jai 
1  1  1  1  2  

10046-12 

Szakmai idegen nyelv 
Szakmai idegen nyelv 1  1    2  1  

 

10049-12 

Konyhai kisegítés 

Előkészítési és ételké- 

szítési alapismeretek 
1,5+0,5      1+0,5    

Előkészítési és ételké- 

szítési alapozó gya- 

korlat 

  

2 
      

1 
  

 

10048-12 Ételkészítés 

alapjai 

Ételkészítési alapok 2,5  2    2  2  
Ételkészítési alapgya- 

korlat 
 3+0,5      3,5  1 

Ételkészítési üzemi 

alapgyakorlat 
   17,5+0,5       

 
 

10075-12 Ételkészítés 

Ételkészítési ismeretek     1    1  
Ételkészítési gyakorlat          2 

Ételkészítési üzemi 

gyakorlat 
     17,5+2  17,5+1  17,5+3 

Összes óra 11,5   5,5  7   18  6   19,5  12   23  11,5   23,5  

Összes óra 17 140 25 140 25,5 35 160 35 
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A 2013/2014-es tanévtől kifutó rendszerben 

2/2008.(II.8.) OKM rendelettel beépítve a 17/2004. 3.számú mellékletébe 

Megjelent a Magyar Közlöny 2008/20/II. számában 

 
Kereskedelem marketing 
Szakiskola 9-10.évfolyam 

 

 

 
Tantárgy 

Éves óraszámok évfolyamon- 
ként 

9. 10. 

Magyar nyelv és irodalom 148 111 

Történelem és társadalmi ismeretek 74 74 

Idegen nyelv 111 129.5 

Matematika 129,5 111 

Ének-zene 37 37 

Rajz és vizuális kultúra 37  
Osztályfőnöki 37 37 

Testnevelés és sport 74 74 

Fizika 74  
Földünk és környezetünk  74 

Biológia  74 

Kémia 74  

Informatika 37 37 

Szakmacsoportos oktatás 185 259 

Gazdasági környezetünk 74  
Kommunikációs és viselkedéskultúra 37  
Kereskedelem általános ismeretei  111 

Gépírás 74 74 

Kereskedelmi alapgyakorlatok  74 

Szabad órakeret   
A törvény által előírt kötelező 
összóraszám 

 

1017,5 
 

1017,5 
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Vendéglátás idegenforgalom 
Szakiskola 9-10.évfolyam 

 
 

 
 

Tantárgy 

Éves óraszámok évfolyamon- 
ként 

9. 10. 

Magyar nyelv és irodalom 148 111 

Történelem és társadalmi ismeretek 74 74 

Idegen nyelv 111 129.5 

Matematika 129.5 111 

Ének-zene 37 37 

Rajz és vizuális kultúra 37  
Osztályfőnöki 37 37 

Testnevelés és sport 74 74 

Fizika 74  
Földünk és környezetünk  74 

Biológia  74 

Kémia 74  

Informatika 37 37 

Szakmacsoportos oktatás 185 259 

Gazdasági környezetünk 111  
Kommunikációs és viselkedéskultúra 74  
Vendéglátás általános ismeretei  74 

Gasztronómiai alapgyakorlatok  185 

Szabad órakeret   
A törvény által előírt kötelező 
összóraszám 

 

1017,5 
 

1017,5 
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Szakképzés 11-12. évfolyam 

Élelmiszer-és vegyiáru eladó 
 
 
 

Élelmiszer és vegyi áru eladó 

 

Tananyagegység 

Óraszám  
 

 
Képzési helyszin 

 
 

 
Értékelési időpont 

 

1.év 
 

2.év 

 
Ö

ss
ze

se
n

 

Azonosítója megnevezése e cs.gy b.gy e cs.gy b.gy   

 Osztályfőnöki 36   36   72 tanterem  

 Testnevelés 72   72   144   

0004-11 Az áruforgalom lebonyolítása 72 36 108 128  80 424   

1.0/0004-11 Általános áruismeret alkalmazása 18   32   50 tanterem szakmai vizsga 

2.0/0004-11 Áruforgalmi tevékenységek 54   96   150 tanterem szakmai vizsga 

 

3.0/0004-11 

 

Áruforgalmi tevékenységek gyakorlata 

  

36 

 

108 

   

80 

 

224 

 

tanterem/gazdálkodó szervezet 

 

szakmai vizsga 

 

0005-11 

 

A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése 

 

144 

 

90 

  

144 

 

32 

  

410 

  

1.0/0005-11 Üzleti levelezés 18 18   32  68 tanterem Szintvizsga, szakmai vizsga 

2.0/0005-11 Jogszabályok alkalmazása 54 18  96   168 tanterem szakmai vizsga 

3.0/0005-11 Pénzforgalmi előírások betartása 18 18  48   84 tanterem szakmai vizsga 

4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés 54 36     90 tanterem szintvizsga 

0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása 108 126 522 144 96 480 1476   

1.0/0007-11 Áru előkészítési feladatok  36 180  48 160 424 gyakorló/gazdálkodó szervezet szintvizsga/szakmai vizsga 

2.0/0007-11 Értékesítés idegen nyelven 54   48   100 tanterem szintvizsga/szakmai vizsga 

 
3.0/0007-11 

Élelmiszerek és vegyi áruk áruismeretének alkalma- 

zása 

 
72 

 
90 

  
80 

 
48 

  
290 

 
tanterem/gyakorló 

 
szintvizsga/szakmai vizsga 

4.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyi áruk értékesítése   342   320 662 gazdálkodó szervezet szintvizsga/szakmai vizsga 

Tanévközi összesen 450 252 630 508 128 560 2526   
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Szakképzés 11-12. évfolyam (Pincér szakképesítés) 

 

Pincér 

 
Tananyagegység 

Óraszám  
 

Képzési helyszin 

 
 

Értékelési időpont 
1.év 2.év 

Azonosítója megnevezése e gy e gy   

 Osztályfőnöki 36  36  tanterem  

 Testnevelés 72  72    

6273-11 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek 34  151  tanterem szakmai vizsga 

1.0/6273-11 Gazdasági alapfogalmak 20  28  tanterem  

2.0/6273-11 Vendéglátó tevékenység jellemzői   56  tanterem  

3.0/6273-11 Szakmai számítások 14  67  tanterem  

6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai 71  85  tanterem szakmai vizsga 

1.0/6274-11 Élelmiszerek általános alapismeretei 24    tanterem  

2.0/6274-11 Vendéglátó tevékenység követelményei 10  10  tanterem  

3.0/6274-11 Élelmiszerek csoportjai, jellemzői 37  60  tanterem  

4.0/6274-11 Fogyasztóvédelem   15  tanterem  

6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció 52  52 32 tanterem szakmai vizsga 

1.0/6275-11 Szakmai kommunikáció 36    tanterem  

2.0/6275-11 Vendéglátó technológia idegen nyelven 16  20  tanterem  

 
3.0/6275-11 

 
Speciális idegen nyelvű szakmai szókincs bővítése 

   
32 

 
32 

  

 
6278-11 

 
Felszolgálás I. 

 
90 

 
905 

  tanterem/tanétterem/üzemi 
gyakorlat 

 
szintvizsga 

 
1.0/6278-11 

 
Munkavédelem, szakmai követelmények,HACCP 

 
18 

 
59 

  tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 

 

 
2.0/6278-11 

 
Vendéglátó üzlet kialakításának feltételei 

 
12 

 
53 

  tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 
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3.0/6278-11 

 
Értékesítés előkészítése 

 
20 

 
101 

  tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 

 

 
4.0/6278-11 

 
Értékesítés folyamata 

 
20 

 
228 

  tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 

 

 
5.0/6278-11 

 
Ételek felszolgálása 

 
40 

 
229 

  tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 

 

 
6.0/6278-11 

 
Italok felszolgálása 

 
40 

 
235 

  tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 

 

 
6279-11 

 
Felszolgálás II. 

   
96 

 
656 

tanterem/tanétterem/üzemi 
gyakorlat 

 
szakmai vizsga 

 
1.0/6279-11 

 
Vendég előtt végzett műveletek 

   
23 

 
143 

tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 

 

 
2.0/6279-11 

 
Étrendek összeállítása, italajánlat készítése 

   
23 

 
143 

tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 

 

 
3.0/6279-11 

 
Informatika apincér szakmában 

    
16 

tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 

 

 
4.0/6279-11 

 
Értékesítés folyamata 

    
32 

tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 

 

 
5.0/6279-11 

 
Ételek felszolgálása 

    
32 

tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 

 

 
6.0/6279-11 

 
Italok felszolgálása 

    
32 

tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 

 

 
7.0/6279-11 

 
Értékesítés elszámolása 

   
10 

 
60 

tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 

 

 
8.0/6279-11 

 
Üzleten kivüli értékesítés,rendezvények 

   
24 

 
148 

tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 

 

 
9.0/6279-11 

 
Szobaszerviz,szállodai feladatok 

   
16 

 
50 

tanterem/tanétterem/üzemi gya- 
korlat 

 

Tanévközi összesen 355 905 492 688   
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Szakképzés 11-12. évfolyam (Szakács szakképesítés) 

 

Szakács 

 
Tananyagegység 

Óraszám  
 

Képzési helyszin 

 
 

Értékelési időpont 
1.év 2.év 

Azonosítója megnevezése e gy e gy   

 Osztályfőnöki 36  36  tanterem  

 Testnevelés 72  72    

6273-11 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek 34  151  tanterem szakmai vizsga 

1.0/6273-11 Gazdasági alapfogalmak 20  28  tanterem  

2.0/6273-11 Vendéglátó tevékenység jellemzői   56  tanterem  

3.0/6273-11 Szakmai számítások 14  67  tanterem  

6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai 71  85  tanterem szakmai vizsga 

1.0/6274-11 Élelmiszerek általános alapismeretei 24    tanterem  

2.0/6274-11 Vendéglátó tevékenység követelményei 10  10  tanterem  

3.0/6274-11 Élelmiszerek csoportjai, jellemzői 37  60  tanterem  

4.0/6274-11 Fogyasztóvédelem   15  tanterem  

6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció 52  52 32 tanterem szakmai vizsga 

1.0/6275-11 Szakmai kommunikáció 36    tanterem  

2.0/6275-11 Vendéglátó technológia idegen nyelven 16  20  tanterem  

 
3.0/6275-11 

 
Speciális idegen nyelvű szakmai szókincs bővítése 

   
32 

 
32 

  

 
6280-11 

 
Ételkészítés I. 

 
90 

 
905 

  tanterem/tankonyha/üzemi 
gyakorlat 

 
szintvizsga 

 
1.0/6280-11 

Miunkavédelem, szakmai elvárások, követelmé- 
nyek,HACCP 

 
18 

 
26 

  tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 
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2.0/6280-11 

 
Tecnológiai alapismeretek 

 
26 

 
145 

  tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
3.0/6280-11 

 
Alapkészítmények-saláták és öntetek 

 
4 

 
52 

  tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
4.0/6280-11 

 
Alapkészítmények-köretek, főzelékek 

 
8 

 
84 

  tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 

 
5.0/6280-11 

 
Alapkészítmények-hagyományos ételekhez tarto- 
zó mártások, pecsenyelevek 

 

 
10 

 

 
74 

   
tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
6.0/6280-11 

 
Alapkészítmények-levesek, levesbetétek 

 
6 

 
72 

  tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
7.0/6280-11 

 
Alapkészítmények-meleg előételek 

 
8 

 
88 

  tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
8.0/6280-11 

Alapkészítmények-halak és egyéb hidegvérű álla- 
tokból készíthető ételek 

 
6 

 
38 

  tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
9.0/6280-11 

Alapkészítmények-háziszárnyasokból készíthető 
ételek 

 
8 

 
52 

  tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
10.0/6280-11 

Alapkészítmények-vágóállatokból készíthető éte- 
lek 

 
32 

 
162 

  tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
11.0/6280-11 

 
Alapkészítmény-vadhúsokból készíthető ételek 

 
6 

 
32 

  tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
12.0/6280-11 

 
Alapkészítmények-éttermi meleg tészták 

 
12 

 
68 

  tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
13.0/6280-11 

Egyszerűen elkészíthető menü összeállításának 
alapszabályai 

 
2 

 
12 

  tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
14.0/6280-11 

 
Munkaszervezés I. 

 
4 

   tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
6281-11 

 
Ételkészítés II. 

   
96 

 
656 

tanterem/tankonyha/üzemi 
gyakorlat 

 
szakmai vizsga 
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1.0/6281-11 

Miunkavédelem, szakmai elvárások, követelmé- 
nyek,HACCP 

   
4 

 
10 

tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
2.0/6281-11 

 
Technológiai újdonságok 

   
6 

 
34 

tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
3.0/6281-11 

 
Hidegkonyhai készítmények 

   
12 

 
101 

tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
4.0/6281-11 

 
Hideg édességek 

   
8 

 
54 

tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
5.0/6281-11 

 
Tányér desszertek 

   
12 

 
54 

tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
6.0/6281-11 

 
Hazai és nemzetközi konyha jellegzetes ételei 

   
18 

 
116 

tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
7.0/6281-11 

Büfé-, rendezvény ételek és kalkulációja számító- 
gépen 

   
8 

 
62 

tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
8.0/6281-11 

 
Vendég elötti ételkészítés 

   
8 

 
75 

tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
9.0/6281-11 

 
Különféle tálalási módok, díszítési műveletek 

   
8 

 
69 

tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
10.0/6281-11 

Étlap, hagyományos étrend és alaklmi menüsor 
összeállításának szabályai 

   
8 

 
56 

tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

 
11.0/6281-11 

 
Munkaszervezés II. 

    tanterem/tankonyha/üzemi gya- 
korlat 

 

Tanévközi összesen 355 905 492 688   

Nyári gyakorlat 160 
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A tanulói óraszámok meghatározásakor figyelembe veendő órakeretek (szakközépiskola, szakiskola) 

a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján 
 

 

Évfolyam 

 

Kötelező heti óra 

testneveléssel együtt 

Az osztályok enge- 

délyezett heti időke- 

rete 

 
9. 

 
35 

 
57 

 
10. 

 
36 

 
57 

 
11. 

 
35 

 
58 

 

12. 

 

35 

 

58 
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II.1.3. Érettségit adó kiegé- 
szítő képzés 

 

 

 
Tantárgyak 

óraszámok évfolyamonként  
 

Összesen 

10.évf.(37 hét) 11.évf.(16 hét) 12.évf.(16 hét) 

heti évi heti évi heti évi 

Osztályfőnöki óra 1 37 1 16 1 16 69 

Magyar nyelv 3 111 3 48 3 48 207 

Magyar irodalom 4 148 4 64 4 64 276 

Történelem 4 148 4 64 4 64 276 

Matematika 6 222 6 96 6 96 414 

Biológia 3 111 3 48 3 48 207 

Földrajz 3 111 3 48 3 48 207 

Idegen nyelv 4 148 4 64 4 64 276 

Testnevelés 5 185 5 160 5 160 138 

Összesen 33 1221 33 608 33 608 2437 
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II.1.4. Érettségi utáni képzések 
 

 
KREDITRENDSZERŰ ÓRA- ÉS VIZSGATERV 

KERESKEDELMISZAKMENEDZSER SZAK nappali tagozat, kifutó képzés – Érvényes a 2011/2012. tanévtől induló képzésre 
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A/ Szakmai alapképzés moduljai 

A.1. A vállalkozások adminisztratív feltételei  
 A.1.1 Közgazdaságtan alapjai 2+0 3 K              3 2655-06   
 A.1.2.Vállalati adminisztráció és ügyvitel 1+1 2 K              2 2655-06   
 A.1.3.Vállalkozások munkaügyi ismeretei 2+1 4 K              4 2655-06   
A.2. Vállalati menedzsment ismeretek   

 A. 2.1. Üzleti marketing alapjai 3+0 4 K              4 2658-06   
 A.2.2. Számviteli és pénzügyi alapok 2+0 3 K              3 2658-06   
 A.2.3. Vállalati stratégiák     2+0 2 K          2 2658-06   
 A.2.4. Üzleti információk elemzése 1+1 3 Gy              3 2658-06   
 A.2.5. Áruforgalom és gazdálkodás elemzése     1+1 3 K          3 2658-06   
 A.2.6. Fogyasztói magatartás és fogyasztóvé- 

delem 
    2+0 3 K          3 2658-06   

 A.2.7. Aktuális gazdaságpolitikai esettanul- 

mányok 
    2+0 2 K          2 2658-06   

A.3. Szakmai kommunikációs tevékenység  
 A.3.1. Kommunikációs tréning 0+1 KF A              - 2656-06   
 A.3.2. Üzleti kommunikáció és tárgyalástech- 

nika 
    1+2 3 Gy 

        3 2656-06   

A.4. Információtechnika  
 A.4.1. Informatikai alapok 0+2 2 Gy             2 2657-06   
 A.4.2. Üzleti informatikai alkalmazások     1+1 2 K         2 2657-06   
A.5. Szakmai idegen nyelv 

 A.5.1. Általános gazdasági nyelv 0+2 3 Gy             3 2657-06   
 A.5.2. Szakmaspecifikus nyelv     0+2 3 Gy  0+2 3 K     6 2657-06   
 A.5.3. Idegen nyelvű levelezés     0+2 2 Gy  0+2 2 K     4 2657-06   
 A.5.4. Idegen nyelvű tárgyalások             0+4 4 Gy  4 2657-06   
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A.6. A vállalkozás működtetése 

 A.6.1. Vállalkozások alapítása, működtetése 2+0 3 K              3 0001-06   
A.7. Nemzetközi kereskedelem 

 A.7.1. Világgazdaságtan és nemzetközi keres- 

kedelem 
    2+0 3 K 

        3 2659-06   

 A.7.2. Nemzetközi pénzügyek         2+0 3 K      3 2659-06   
A.8. Külkereskedelmi ügyletek 

 A.8.1. Nemzetközi ügyletek     2+0 3 K         3 2659-06   
 A.8.2. Nemzetközi ügyletek lebonyolítása         2+0 3 K     3 2659-06   
A.9. Kereskedelmi vállalkozások vezetése és gazdálkodása 

 A.9.1. Pénzintézeti kapcsolatok és pénzforga- 

lom 
    2+0 2 K          3 2660-06   

 A.9.2 Vállalatok pénzügyei és elemzések         2+1 3 K      3 2660-06   
B./Kereskedelmi szakmenedzser elágazási modulja 

B.1. Kereskedelmi marketing 

 B.1.1. Marketingeszközök a kereskedelemben         2+0 2 K     2 2662-06   
 B.1.2. Marketingstratégiák a kereskedelemben         2+0 2 K     2 2662-06   
B.2. Kereskedelmi logisztika és informatika 

 B.2.1. Áruforgalmi folyamatok logisztikája         2+0 3 K     3 2662-06   
 B.2.2 Kereskedelmi informatika             2+0 3 K  3 2662-06   
B.3. A kereskedelmi tevékenység szervezése 

 B.3.1 Piaci információk beszerzése     2+0 3 K          3 2662-06   
 B.3.2 Áruforgalom tervezése és szervezése         3+0 3 K      3 2662-06   
 B.3.3. Áruismeret és minőségmenedzsment         2+0 2 K     2 2662-06   
 B.3.4. Kereskedelmi esettanulmányok         2+0 2 K      2 2662-06   
 B.3.5. Fogyasztóvédelem sajátosságai a keres- 

kedelemben 
        2+0 2 K      2 2662-06   

 B.3.5. Szakdolgozat konzultáció             0+2 2 Gy  2 2662-06   
B.4. Szakmai gyakorlat 

 B.4.1. Áruismeret és minőségmenedzsment 

gyakorlat
            0+2 2 Gy  2 2662-06   

 B.4.2. Áruforgalomszervezési gyakorlat             0+2 2 Gy  2 2662-06   
 B.4.3. Piacbefolyásolás szervezése gyakorlat             0+2 2 Gy  2 2662-06   
 B.4.4. Üzleti adminisztráció gyakorlata             0+2 2 Gy  2 2652-06   
 B.4.5. Szakmai gyakorlat (vállalkozásnál 

letöltendő)
             15 Gy 15 2662-06   

Összesítés  13+8 27   17+8 31   21+5 30   2+14 32   120    
K: kollokvium, Gy: gyakorlati jegyszaklaborban letöltendő vállalkozásnál letöltendő 
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 Idegenforgalmi szakmenedzser – kifutó képzés 
 

Idegenforgalmi szakmenedzser tanterve heti bontásban 
 

 

 

SZVK kód Modul megnevezés és tantárgyak 
1.félév 2. félév 3. félév 4. félév 

ea gy ea gy ea gy ea gy 

 
2655 

Ügyviteli, munkaerőpiaci ismeretek,álláskeresési tech- 
nikák 

        

1 Ügyviteli, munkaerőpiaci ismeretek 2 2       

2 Gazdasági és munkajogi ismeretek   2 0     

2656 Szakmai kommunikációs tevékenység         

1 Üzleti etika és protokoll alapjai 1 1       

2 Komunikációs gyakorlat   0 2     

3 Tárgyalási és értékesítési technika       1 2 

4 Üzleti kommunikáció       0 2 

5 Üzleti lélektan   0 2     

2657 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv         

1 Vállalkozások információs és kommunikációs rendszere   1 2     

2 Szakmai idegen nyelv 0 4 0 4   0 3 

2658 Vállalkozások menedzselése         

1 Gazdálkodási ismeretek 2 0       

2 Marketing alapismeretek 2 0       

3 Üzleti statisztika 0 2       

4 A vállalkozások ellenőrzési rendszerei 2 0       

2356 Az idegenforgalom rendszerének vizsgálata         

1 Bevezetés az idegenforgalomba 2 0       

2 Sajátos turisztikai erőforrások   2 0     

3 Idegenforgalmi földrajz 2 0 1 1     

4 Müvelődéstörténet 2 0 2 0     

2357 Kialakitja és hasznosítja az ifo vállalkozások termékeit         

1 Vendéglátó ismeretek 2 2       

2 Szálláshely ismeretek   1 0     

3 Utazásszervezés   1 2     

4 Program és rendezvényszervezés   0 1     

5 Szabadidő ismeretek   2 0     

2358 Együttműködés a térségi turizmusban         

1 Telepűlés és régiófejlesztés     3 0   

2 Egészségturizmus     3 0   

3 Falusi-városi turizmus     3 0   

4 Desztinációs marketing     2 0   

2359 Az idegenforgalmi vállalkozások  hatékony működtetése         

1 Kisvállalkozások és non-profit szervezetek gazdaságtana       0 2 

 Szálláshely specializáció         

2 Szálláshely fejlesztési szoftver   0 2     

3 Szálláshely marketing, humán menedzsment       1 2 
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4 Szálláshelyi jog     2 0   

5 Szálláshelyi ügyvitel     1 2   

6 Szálláshelyi vendéglátás       0 2 

7 Szálláshelyi menedzsment       2 2 
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II.2. A választott kerettanterv feletti óraszám 

II.2.1. Kötelezően választandó órák 

Tantárgy Iskolatípus: szakközépisko- 

la 

Évfolyamonkénti heti óraszám 

Második idegen nyelv 11-12.évf. (felmenő rend- 

szerben) 

2-2 

Első idegen nyelv 9-12.évf. (felmenő rendszer- 

ben) 

1-1-1-1 

Matematika 9-12.évf. (felmenő rendszer- 

ben) 

1-  0,5- 0,5- 0,5 

Történelem 9-12.évf. (felmenő rendszer- 

ben) 

1-  0,5 - 0,5 - 0,5 

Informatika 9-10.évf. 1+2 

Turisztika ágazat   

Munkahelyi egészség és biztonság 9 és 13. évf. 0,5 – 0,5 

Foglalkoztatás II. 14.évf. 0,5 

Kultúr- és vallástörténet 9-10.évf. 0,5 

Üzleti kommunikáció gyakorlata 13.évf. 1 

Marketing alapjai 10.évf. 0,5 

Szakmai idegen nyelv 12.évf. 0,5 

Ügyviteli ismeretek 13.évf. 1 

Informatika a turizmusban gy. 12-13-14.évf. 0,5 – 1 - 1 

Levelezési gyakorlat 13. évf. 0,5 

Utazásszervezés 14.évf. 1 

Utazási szolgáltatások értékesítése 

gyak. 

14.évf. 0,5 

Vállalkozási alapismeretek 14.évf. 0,5 

Turisztikai üzletágak működtetése 14.évf. 0,5 

Kereskedelem ágazat   

Munkahelyi egészség és biztonság 9. és 13.évf. 0,5 – 0,5 

Foglalkoztatás II. 14.évf. 0,5 

A marketing alapjai 11.évf. 1 

Marketing a gyakorlatban 13.évf. 1 

Vezetési ismeretek 13.évf. 1 

Üzleti tevékenység a gyakorlatban 10.évf. 1 
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Áruforgalom 9.évf. 0,5 

Áruforgalom gyakorlata 12.évf. 1 

Vállalkozási ismeretek gyakorlat 14.évf. 1 

A működtetés szabályai 14.évf. 1 

A működtetés szabályai gyak. 14.évf. 1 

Áruismeret- és forgalmazás 14.évf. 0,5 

Vendéglátóipar ágazat   

Munkahelyi egészség és biztonság 9. és 13.évf. 0,5 – 0,5 

Foglalkoztatás II. 14.évf. 0,5 

Vendéglátó gazdálkodás 12-13.évf. 1-1 

Szakmai számítás 14.évf. 0,5 

Értékesítés gyakorlata 10.,13.,14.évf. 1-1-1 

Vendéglátó vállalkozások 13-14.évf. 0,5 -1 

Vendéglátó vállalkozás működteté- 

se 

13-14.évf. 1-1 

 
 

Tantárgy Iskolatípus: szakiskola Évfolyamonkénti heti óraszám 

Magyar - Kommunikáció 9.évf. 0,5 

Magyar - Kommunikáció 11.évf. 1,5 

Matematika 9-11. évf. 0,5-0,5-1 

Informatika 9-11. évf. 1-1-1 

Eladó   

Munkahelyi egészség és biztonság 9.évf. 0,5 

Foglalkoztatás II. 11.évf. 0,5 

A működtetés szabályai gyak. 11.évf. 0,5 

Áruforgalom 11.évf. 1 

Áruforgalmazás gyakorlata I. 9-10.évf. 1-1 

Áruforgalmazás II. 10.évf. 1 

Áruforgalmazás gyakorlata II. 9.évf. 1 

Áruforgalmazás gyakorlata 

III. 

11.évf. 1 

Pincér   

Munkahelyi egészség és biztonság 9.évf. 0,5 

Foglalkoztatás II. 11.évf. 0,5 

Vendéglátó gazdálkodás 10.évf. 0,5 

Szakmai számítások 10.évf. 1 
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Általános élelmiszerismeretek, 

fogyasztóvédelem 

9.évf. 1 

Felszolgálás alapjai gyakorlat 9.évf. 1 

Felszolgálás üzemi gyakorlat 13.évf. 2 

Szakács   

Munkahelyi egészség és biztonság 9.évf. 0,5 

Foglalkoztatás II. 11.évf. 0,5 

Vendéglátó gazdálkodás 10.évf. 0,5 

Szakmai számítás 10.évf. 1 

Általános élelmiszerismeretek, 

fogyasztóvédelem 

9.évf. 1 

Előkészítési és ételkészítési alapis- 

meretek 

9.évf. 0,5 

Ételkészítési alapgyakorlat 9.évf. 0,5 

Ételkészítési üzemi gyakorlat 11.évf. 2 

 

 

II.2.2. Szabadon választható tanórai foglalkozások 

 Énekkar – heti 2 óra 

 Fakultációk érettségi tantárgyakból heti 2 órában: matematika, történelem, informati- 

ka, szakmai tárgyak 

 Felzárkóztatás a 9. évfolyamon matematikából, valamint magyar nyelv és irodalomból 

heti 2 órában 

 Emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés a kötelező és a szabadon választott 

tantárgyakból heti 2 órában 

 Kompetenciamérésre felkészítő foglalkozások a 10. évfolyamon matematikából és 

magyar nyelv és irodalomból heti 2 órában 

 Matematika korrepetálás minden évfolyamon heti 2 órában 

 Nyelvvizsga felkészítő foglalkozások angol és német nyelvből heti 2 órában 

 Versenyfelkészítés (közismereti és szakmai versenyek) heti 2 órában 

 A szakvélemények alapján igyekszünk minden tanuló számára biztosítani a fejlesztő 

foglalkozásokat (heti 1-2 óra) 
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II.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásá- 

nak elvei 
Az egyes évfolyamokon a különféle tárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói tan- 
eszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az 

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusá- 

ban szülői értekezleten) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők 

kötelessége. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

- a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének 

- az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

- a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszközök használatát 

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

 

Az iskola arra törekszik, hogy a saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat 

felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. 

Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

A tankönyvek kiválasztásának szempontjai: 

- feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak 

- illeszkedjen a tantervekhez 

- kapcsolódjon – amennyiben kapható – a munkafüzetekhez, példatárakhoz 

- a tananyag feldolgozását segítő módszerekkel oldja meg 

- legyen jól tagolt 

- egy-egy téma lezárásaként legyenek „mintapéldák”, ellenőrző kérdések, rész- 

összefoglalások 

- idegen kifejezések függeléki magyarázata 

- folyamatos beszerezhetőség 

- a tanulók számára megfizethető ár 

- tartósság 

- rugalmasan kövesse a változásokat (különös tekintettel a szakelméleti tankönyvekre) 

- a tananyag feldolgozása tegye lehetővé a differenciált tanulási folyamatot 

Egyéb taneszközök kiválasztásának szempontjai (A tanórákon használandó eszközöket a 

nevelési program tartalmazza.) 

Az eszközök legyenek: 

- tartósak 

- könnyen beszerezhetőek 

- elfogadható árúak 

- könnyen kezelhetőek 

- a tankönyvek szerves kiegészítői 

- tanári segédkönyvek 

- folyóiratok, szaklapok 

- kazetták 

- fóliák 

- a gyakorlatban használatos nyomtatványok 

- a tanuló munkáját, a tanulási folyamatot segítő kiadványok 

- CD 

- szoftver 
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II.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 
Pedagógiai feladatok megvalósítása: 

 tanulási módszerek kialakítása 

 iskolai fegyelem és figyelem 

 kötelességérzet kialakítása 

 motiváció megteremtése 

 tanulásszervezés 

 teljesítmények növelése 

 kulcskompetenciák megalapozása 

 együttműködési készség fejlesztése 

 a tanulói tudás megalapozása 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapoz- 

zuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és 

a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejleszté- 

sével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatok- 

ban, a barátságban, a csoportban, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők fi- 

gyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával, a mentális képességek célirányos fejlesztésével, az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanu- 

lási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 
A középiskolai nevelés-oktatás alapvető feladata a már megalapozott kompetenciák tovább- 

fejlesztése, bővítése, az egész életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása. 
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II.5. Mindennapos testnevelés 

A NKT 27.§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. 

 
II.6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás sza- 

bályai 

 
A választható tantárgyak, foglalkozások, és a pedagógusválasztás szabályai 

A középiskolai oktatásban a választott tantárgyra vonatkozó jogszabályi előírásokat a Nemze- 

ti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 20/2012 EMMI rendeletben, 

valamint Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Kor- 

mányrendeletben találjuk. 

 

A tantárgyválasztás célja, szabályai 

A középiskolai képzés utolsó két évfolyamán választható tantárgyak célja és feladata a két- 

szintű érettségi vizsga közép, ill. emelt szintjére, és a felsőfokú tanulmányokra való eredmé- 

nyes felkészítés. 

A tantárgy választásának lehetőségével minden tanuló élhet. A választás önkéntes. 

Egy tanuló legfeljebb két tárgyat választhat. A választott tantárgy heti óraszáma 2. 

A választott tantárgyra való jelentkezés 2 évre szól. 

 

A tantárgyválasztás eljárásrendje 

A következő tanévre szóló választható tantárgyak körét a szakmai munkaközösségek írásbe- 

li javaslata alapján állítjuk össze, figyelembe véve a Pedagógai programban meghatározott 

érettségi vizsgatárgyakat. 

A szakmai munkaközösségek április15-éig írásban tájékoztatják a tanulókat a meghirdetésre 

kerülő választott órák céljáról, tematikájáról, követelményeiről. A választott órát oktató ta- 

nár személyéről a tanulók a jelentkezéskor tájékoztatást kapnak, de a tantárgyfelosztás csak a 

tanév elején válik véglegessé. 

 

A választott órára való jelentkezés írásban, a tanuló és a szülő együttes aláírásával történik, 

legkésőbb május 20-ig. (Az alacsony létszám miatt nem induló választott órára jelentkezett 

tanulók a szorgalmi időszak végéig módosíthatják jelentkezésüket.) 

A választott óra kötelező és szabadon választott érettségi vizsgatárgy esetén min. 6 fő részvé- 

telével indul. A csoport maximális létszámát a tanár határozza meg a tantárgy jellege és a ha- 

tékony oktató tevékenység érdekében. 

 

A választott órán való részvétel a tanítási év végéig kötelező. A választott tanórai foglalko- 

zást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében 

úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. 

A tanuló egy évben egyszer az igazgató engedélyével megváltoztathatja döntését. Ez a meg- 

szerzett osztályzatot nem érinti. Változtatás esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tenni 

az újonnan választott tantárgy előző évi tananyagból. 
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II.7. A választható érettségi tantárgyak 
Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái 

 

 
A tantárgy neve 

A vizsga formája 

középszinten emelt szinten 

 

 

Kötelező 

tantárgyak 

 

 

 

Választható 

tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Történelem írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Matematika írásbeli - írásbeli szóbeli 

Élő idegen nyelv írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Kémia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Biológia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Földrajz írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Testnevelés gyakor- 

lati 

szóbeli gyakor- 

lati 

szóbeli 

Informatika gyakor- 

lati 

szóbeli gyakor- 

lati 

szóbeli 

Kötelezően 

választható 

szakmai  elő- 

készítő tan- 

tárgyak 

Kereskedelmi 

alapismeretek 

és marketing írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Vendéglátás-idegenforgalom 

alapismeretek 

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

 

 

Az előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezés feltételei 
 

Az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet 9.§ (3.) 

kimondja: 

Az előrehozott érettségi vizsga az  egyes vizsgatárgyakra előírt iskolai  tanulmányi  követelmények 
teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése 
előtt, egyes vizsgatárgyakból, első alkalommal tett érettségi vizsga. 

 

Iskolánkban az a tanuló tehet előrehozott érettségi vizsgát, aki eleget tesz az alábbi 
követelményeknek: 

 Iskolánkban tanulói jogviszonnyal rendelkezik. 

 Legalább 2 évig tanulta az adott vizsgatárgyat. 

 Az adott tantárgyból teljesítette az iskola helyi tantervében meghatározott követelményeket. 

 A tanulmányi követelmények teljesítését osztályozóvizsgával bizonyította. 
 Tudását osztályzattal értékelték, és azt bizonyítvánnyal igazolni tudja. 

 Kitöltötte és aláírta a kétszintű érettségi vizsgára vonatkozó jelentkezési lapot. 
 Intézményünk   igazgatójának   kérvényt   nyújtott   be   az   előrehozott   érettségi   vizsga 

engedélyezésével kapcsolatban, amit az intézményvezető határozat formájában jóváhagyott. 
 
 
 

Amennyiben a tanuló még nem töltötte be a 18. életévét, a vizsgára való jelentkezéshez írásbeli 
szülői beleegyezés szükséges. A szaktanárnak, osztályfőnöknek tájékoztatnia kell a szülőket az előre 
hozott érettségi vizsga követelményeiről, menetéről és szabályairól. 
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II.8. Az egyes érettségi vizsgatárgyak, a középszintű érettségi vizsga téma- 

körei 

 
Középszintű érettségi vizsga témakörök 

A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga témakörei középszinten 

Magyar nyelv: 

- Ember és nyelv 
- Kommunikáció 

- A magyar nyelv története 

- Nyelv és társadalom 

- A nyelvi szintek 

- A szöveg 

- A retorika alapjai 

- Stílus és jelentés 

 

Magyar irodalom: 

- Életművek: Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, 

József Attila 

- Portrék 

- Látásmódok 

- A kortárs irodalomból 

- Világirodalom 

- Színház- és drámatörténet 

- Az irodalom határterületei 

- Interkulturális megközelítések és regionális kultúra 

 

Matematika tantárgy középszintű érettségi követelményeinek témakörei 

- Halmazelmélet 

- Logika, logikai műveletek 

- Fogalmak, tételek, bizonyítások a matematikában 

- Kombinatorika 

- Gráfok 

- Számfogalom, valós számkör 

- Számelmélet 

- Algebrai kifejezések, műveletek 

- Hatvány, gyök, logaritmus 

- Egyenletek, egyenlőtlenségek 

- Függvények, függvények grafikonjai, függvény transzformációk 

- Sorozatok 

- Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok 

- Geometriai transzformációk 

- Síkgeometriai alakzatok 

- Háromszögek 

- Négyszögek 

- Sokszögek 

- Kör 
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- Térbeli alakzatok 

- Terület, kerület, térfogat és felszínszámítás 

- Vektorok 

- Trigonometria 

- Koordináta-geometria 

- Leíró statisztika 

- Valószínűség-számítás 

 

Történelem – középszintű érettségi témakörök 

A szóbeli vizsga alapvetően a történelmi jelenségek és események problémaközpontú bemuta- 

tását kívánja a tanulóktól, az elsajátított ismeretek alkalmazását várva el. A szóbeli tételek 

körét, tematikáját (korszak, résztéma stb.) az előírt témakörök és vizsgakövetelmények alap- 

ján a középiskolai szaktanárok határozzák meg és a tanév kezdetén nyilvánosságra hozzák. 

Témakörönként kettő-négy konkrét tételcímet, feladatot, összesen legalább húszat fogalmaz- 

nak meg. A kijelölésnél figyelembe veszik a vizsgára általában előírt, történelmi időszakokat 

jelző témakörök ismeretanyagát. 

 

Javasolt szóbeli témakörök 

- Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 

- Népesség, település, életmód 

- Egyén, közösség, társadalom 

- A modern demokráciák működése 

- Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

- Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

 

Történelmi időszakokat jelző előírt témakörök 

- Az ókor kultúrája 

- A középkor 

- A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

- Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

- Magyarország a Habsburg Birodalomban 

- A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

- A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

- Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

- Magyarország története az első világháborútól a második világháború összeomlásáig 

- Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 
- A jelenkor 

- A mai magyar társadalom és életmód 

 

Idegen nyelv - középszintű érettségi témakörök 

Iskolánk az angol és a német nyelv középszintű érettségi vizsgáztatását végzi. Az alábbi is- 

mertetés mindkét nyelv középszintű témaköreire vonatkozik. 

 

A szóbeli vizsga 3 részből áll: 

- Bevezető beszélgetés – nem értékelt 

- Kommunikációs helyzetekben szereplés 

- Önálló témakifejtés 

 

A vizsga alapját 9 nagy témakör és 14 kommunikációs helyzetcsoport jellemzi. 
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A javasolt idegen nyelvi szóbeli témakörök a lehetséges szisztémákkal 
 

Személyes vonatkozások, család 

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet, 

családi kapcsolatok - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők - Személyes tervek 

Ember és társadalom 

A másik ember külső és belső jellemzése - Baráti kör - A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel - Női és férfi szerepek - Ünnepek, családi ünnepek - Öltözködés, 

divat 

- Vásárlás, szolgáltatások (posta) - Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

□ Környezetünk 

- Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) - A lakóhely ne- 

vezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek- A városi és a vidéki élet összehasonlí- 

tása 

- Növények és állatok a környezetünkben - Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: mit 

tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? - Időjárás 

□ Az iskola 

- Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) - Tantárgyak, óra- 

rend, érdeklődési kör, tanulmányi munka - A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága - Az 

iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

□ A munka világa 

- Diákmunka, nyári munkavállalás - Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

□ Életmód 

- Napirend, időbeosztás - Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a test- 

mozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) - Étkezési szokások a családban - Éte- 

lek, kedvenc ételek - Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben - Gyakori betegsé- 

gek, sérülések, baleset - Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

□ Szabadidő, művelődés, szórakozás 

- Szabadidős elfoglaltságok, hobbik - Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. - Sportolás, ked- 

venc sport, iskolai sport - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, Internet - Kulturális esemé- 

nyek 

□ Utazás, turizmus 

- A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés - Nyaralás itthon, illetve külföldön 

- Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

- Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

□ Tudomány és technika 
- Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

- A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 
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Javasolt kommunikációs helyzetek az idegen nyelv középszintű szóbelin 

 

Helyzet Szerep 

Áruházban, üzletben, piacon vevő 

Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 

Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 

Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár 

Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szál- 

lodában 

vendég 

Iskolában tanuló, iskolatárs 

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, 

klubban 

vendég,  látogató,  egy  társaság 

tagja 

Országhatáron turista 

Orvosnál beteg, kísérő 

Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda, 

jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógy- 

szertár stb.) 

ügyfél 

Szünidei munkahelyen munkavállaló 

Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 

Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél 

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, 

villamoson, taxiban, repülőn, hajón) 

utas, útitárs 

 

A vizsgázó a fenti kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban 

és/vagy írásban. 

 

Középszintű érettségi témakörök kémiából 

- Általános kémia 

Atomok és a belőlük származtatható ionok 

Molekulák és összetett ionok 

Halmazok 

A kémiai reakciók 

 

- Szervetlen kémia 

Az elemek és vegyületek szerkezete 

 

- Szerves kémia 

A szerves vegyületek szerkezete és csoportosításuk 

A szerves vegyületek kémiai sajátosságai 

 

- Kémiai számítások 

Az anyagmennyiség 

A gáztörvények 

Oldatok, elegyek 

A képlettel és reakcióegyenlettel kapcsolatos számítások 

Termokémia 

Kémiai egyensúly 

pH számítás 

Elektrokémia 



 

Biológia 
 

Bevezetés a biológiába 

- A biológia tudománya 

- Vizsgálati szempontok 

- Vizsgálómódszerek 

- Az élet jellemzői 

- Az élő rendszerek 

- Szerveződési szintek 

- Fizikai, kémiai alapismeretek 

Egyed alatti szerveződési szint 

- Szervetlen és szerves alkotóelemek 

- Elemek, ionok 

- Szervetlen molekulák 

- Lipidek 

- Szénhidrátok 

- Fehérjék 

- Nukleinsavak, nukleotidok 

- Az anyagcsere folyamatai 

- Felépítés és lebontás kapcsolata 

- Felépítő folyamatok 

- Lebontó folyamatok 

- Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

- Elhatárolás 

- Mozgás 

- Anyagcsere 

- Osztódás 

- A sejtműködések vezérlése 

Az egyed szerveződési szintje 

- Nem sejtes rendszerek 

- Vírusok 

- Önálló sejtek 

- Baktériumok 

- Többsejtűség 

- Egysejtű eukarióták 

- A gombák, növények, állatok elkülönülése 
- Sejtfonalak 

- Teleptest és állszövet 

- Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

- A növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 

- Az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 

- A növények szövetei, szervei (szövetek, gyökér, szár, levél, virág, termés) 

- Az állatok szövetei, szaporodása, viselkedése 

Az emberi szervezet 

- Homeosztázis 

- Kültakaró 

- Bőr 

- Szabályozás 

- A bőr gondozása védelme 

- A mozgás 

- Vázrendszer 

75 
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- Izomrendszer 

- Szabályozás 

- A mozgás és mozgási rendszer egészségtana 

- A táplálkozás 

- Táplálkozás 

- Emésztés 

- Felszívódás 

- Szabályozás 

- A táplálkozás egészségtana 

- A légzés 

- Légcsere 

- Gázcsere 

- Hangképzés 

- Szabályozás 

- A légzés és a légzőrendszer egészségtana 

- Testfolyadékok 

- A szív és az erek 

- A keringési rendszer egészségtana 

- A kiválasztás 

- A vizeletkiválasztó rendszer működése 

- A kiválasztó szervrendszer egészségtana 

- A szabályozás 

- Az idegrendszer 

- Az idegrendszer általános jellemzése 

- Az idegrendszer egészségtana 

- A hormonrendszer 

- A hormonrendszer általános jellemzése 

- A hormonrendszer egészségtana 

- Az immunitás 

- Vércsoportok 

- Az immunrendszer egészségtana 

- Az érzékszervek 

- Szaporodás és egyedfejlődés 

- Szaporítószervek 

- Egyedfejlődés 

- A szaporodás, fejlődés egészségtana 

Egyed feletti szerveződési szintek 

- Populáció 

- Életközösségek 

- Bioszféra 

- Ökoszisztéma 

- Anyagforgalom, energiaáramlás 

- Környezet-és természetvédelem 

Öröklődés, változékonyság, evolúció 

- Molekuláris genetika 

- Alapfogalmak 

- Mutáció 

- A génműködés szabályozása 

- Mendeli genetika 

- Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

- A bioszféra evolúciója 
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Középszintű érettségi témakörök földrajzból 

- Térképi ismeretek 

- Kozmikus környezetünk 

- A geoszférák földrajza 

- A földrajzi övezetesség 

- A népesség- és településföldrajz 

- A világ változó társadalmi-gazdasági képe 

- A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, ország csoportok és országok 

- Magyarország földrajza 

- Európa regionális földrajza 

- Európán kívüli földrészek földrajza 

- A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 
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TESTNEVELÉS 

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 

A) Elméleti ismeretek 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1. A magyar sportsi- 

kerek 

Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése 

sportágával együtt. Egy, a választott helyi tanterv- 

ben szereplő sportágban, az adott év hazai legfon- 

tosabb eredményeinek ismerete. 

8 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágá- 

val együtt. 

Az adott év egy nemzetközi hazai érdekeltségű 

eredményének ismerete a helyi tantervben szereplő 

sportágban. Az olimpiai mozgalom feladata, tar- 

talma (zászló, jelkép, jelmondat 

stb.). 

2. A harmonikus testi 

fejlődés 

A testi fejlődés rövid jellemzése általános és kö- 

zépiskolás korban (magasság, testsúly, iskolaérett- 

ség mozgásos cselekvések). 

A serdülőkor testi fejlődésének specialitásai. 

3. Az egészséges 

életmód 

Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód 

kialakításához szükséges alapvető ismeretekben.  

Az egészséges életmód összetevőinek értelmezése: 

rendszeres testedzés, optimális testsúly, aktív pihe- 

nés, testi higiénia, lelki egyensúly, a szabadidő 

hasznos eltöltése, egészségkárosító szokások (alko- 

hol, dohányzás, drog) hatásai és megelőzésük. 

Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód 

kialakításához szükséges ismeretekben és össze- 

függésekben. 

4. Testi képességek Az erő, a gyorsaság, az állóképesség értelmezése. 

A pulzusszám alakulása terhelésre, az erőfejlesztés 

szabályai. 

Az ügyesség és az ízületi mozgékonyság értelme- 

zése. 

A képességek szerepe a teljesítményben. 

5. Gimnasztika A rendgyakorlatok szerepe a testnevelés órákon. 

Gyakorlatok javaslata az erő, a gyorsaság, az álló- 

képesség fejlesztésére Nyújtó, lazító és erősítő 

hatású gyakorlatok 2-3 példa. 

Légzőgyakorlatok. 

A bemelegítés szerepe és kritériumai. 

1-1 szabad gyakorlati alapformájú gyakorlat értel- 

mezése testrészenként az izomcsoportokra kifejtett 

hatásuk alapján. Társas, kéziszer- és szergyakorlat- 

ok jellemzői. Testtartásjavító gyakorlatok, 

6. Atlétika A tanult atlétikai futó, ugró és dobó versenyszám- 

ok ismerete és végrehajtásuk lényege. 

A fizika törvényszerűségeinek érvényesülése a 

tanult atlétikai futó, ugró és dobó versenyszámok- 

ban. Ezek összehasonlítása technikájuk, sebessé- 

gük, lendületszerzésük és a végrehajtáshoz szüksé- 

ges kondicionális képességek szempontjából. 

7. Torna A női és férfi tornaszerek ismertetése. A legfonto- 

sabb baleset-megelőző eljárások. Segítségadás 

gyakorlásnál. 

A tanult technikai elemek végrehajtásának és a 

segítségnyújtás módjainak ismerete. 

A talajgyakorlat és a tanult szergyakorlatok 

elemeinek és elemkapcsolatainak 

megnevezése. 

8. Ritmikus gimnasz- 

tika 

Az RG szerepe a harmonikus mozgás kialakításá- 

ban. 

A ritmikus gimnasztika versenyszámainak felsoro- 

lása, rövid bemutatása. Mozgás és zene kapcsolata 

a ritmikus gimnasztika és az aerobik sportágakban. 

Az esztétikum szerepe a ritmikus gimnasztika és az 

aerobik gyakorlatokban. 

9. Küzdősportok, 

önvédelem 

Alsó, felső tagozatos és középiskolás tanulók ré- 

szére 2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték ismerteté- 

se és a választás indoklása. 

3 páros és 1 csapat küzdőjáték felsorolása és aján- 

lása különböző életkorú gyerekeknek. A grundbir- 

kózás szabályainak ismertetése. 

10. Úszás Az úszás higiénéjének ismerete. Az 
úszás az ember életében. 

Egy úszásnem technikai végrehajtásának leírása. 

11. Testnevelési és 

sportjátékok 

Labdaérintéssel, -vezetéssel, -átadással, célfelület- 

re történő továbbítással és az összjátékkal kapcsola- 

tos három testnevelési játék ismertetése. 

Egy választott sportjáték alapvető szabályainak 

ismertetése (pályaméretek, játékosok száma, idő- 

szabályok, eredményszámítás, a labdavezetésre, a 

támadásra és védekezésre vonatkozó szabályok). 

Labdaérintéssel, -vezetéssel, -átadással, célfelület- 

re történő továbbítással és az összjátékkal kapcsola- 

tos testnevelési játékok ismerete, elemenként 1-1 

játék. Két választott sportjáték alapvető szabályai- 

nak ismertetése. Egy választott sportjáték támadó  

és védő játék lehetőségeinek bemutatása. 
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12. Természetben 

űzhető sportok 

Egy választott, természetben űzhető sportág jelleg- 

zetességeinek és legfontosabb szabályainak ismer- 

tetése (sí, kerékpár, természetjárás, evezés, görkor- 

csolya stb.) Alapvető ismeretek a táborozások 

előnyeiről. 

A természetben végzett mozgások jelentősége és 

hatása az emberi szervezetre. 

B) Gyakorlati ismeretek 
TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

1. Gimnasztika Lányok: kötélmászás állásból, teljes magasságig 

mászókulcsolással. Fiúk: függeszkedés állásból 

teljes magasságig. A szabadon összeállított 48 

ütemű szabadgyakorlat bemutatása. 

Lányok: kötélmászás állásból, teljes magasságig 

mászókulcsolással, ereszkedés függeszkedéssel 

állásba. A teljes feljutás ideje legfeljebb: 9,7 s. 

Fiúk: függeszkedés ülésből teljes magasságig. 

legfeljebb: 8,5 s. 

A mászókötél hossza 5 méter. 

Az adott iskolaévre érvényes kötelező 64 

ütemű szabadgyakorlat bemutatása. 

2. Atlétika   
Futások Egyik futószám választása kötelező: 60 méteres 

síkfutás térdelőrajttal. Lányok: legfeljebb: 9,8 s 

Fiúk: legfeljebb: 8,8 s 2000 méteres síkfutás Lá- 

nyok: legfeljebb: 10:30 perc Fiúk: legfeljebb: 9:00 

perc 

60 méteres síkfutás térdelőrajttal. 

Lányok: legfeljebb: 9,5 s Fiúk: 

legfeljebb: 8,4 s 2000 méteres síkfu- 

tás Lányok: legfeljebb: 9:20 perc 

Fiúk: legfeljebb: 8:30 perc 

Ugrások A két ugrószámból egy választása kötelező. Az 

ugrás technikája egyénileg választható: Magasugrás 

Lányok: minimummagasság: 110 cm Fiúk: mini- 

mummagasság: 125 cm Távolugrás 

Lányok: minimumtávolság 330 cm Fiúk: mini- 

mumtávolság: 410 cm 

 

A kél ugrószámból egy választása kötelező. Ma- 

 
gasugrás 

(flop- vagy hasmánttechnika) Lányok: minimum- 

magasság: 115 cm Fiúk: minimummagasság: 140 

cm Távolugrás választott technikával Lányok: 

minimumtávolság 380 cm Fiúk: minimumtávolság: 

480 cm 

Dobások Egy dobószám szabadon választott technikával 

történő bemutatása. Kislabdahajítás 

(javasolt a Magyar Atlétikai Szövetség által rend- 

szeresített új típusú kislabda használata) Lányok: 

minimumtávolság: 20 m Fiúk: minimumtávolság: 

30 m. Súlylökés 

Lányok 4 kg-os súlygolyóval minimumtávolság: 

5,5 méter Fiúk: 6 kg-os súlygolyóval Minimumtá- 

volság: 7,5 méter 

Egy dobószám szabadon választott technikával 

történő bemutatása. Kislabdahajítás 

Lányok: minimumtávolság: 30 m Fiúk: minimum- 

távolság: 42 m. Súlylökés 
Lányok 4 kg-os súlygolyóval minimumtávolság: 7 

méter Fiúk: 6 kg-os súlygolyóval Minimumtávol- 

ság: 9 méter Diszkoszvetés Lányok: 1 kg-os disz- 

kosszal Minimumtávolság: 20 méter Fiúk: 1,5 kg- 

os diszkosszal Minimumtávolság: 28 méter Gerely- 

hajítás 

Lányok: 600 g-os gerellyel Minimumtávolság: 20 

méter Fiúk: 800 g-os gerellyel Minimumtávolság: 

32 méter 

3. Torna A talaj és a szekrényugrás bemutatása kötelező, és 

egy további szer kötelezően választható. 

Lányoknál választható: felemáskorlát, gerenda, 

ritmikus gimnasztika. Fiúknál a szer lehet: gyűrű, 

nyújtó vagy korlát. 

A talaj és a szekrényugrás bemutatása kötelező, egy 

szer kötelezően választható. Lányoknál: felemás- 

korlát, gerenda, ritmikus gimnasztika választható. 

Fiúknál a szer lehet: gyűrű, nyújtó vagy korlát. 

Talajtorna Öt különböző gyakorlatelemből összefüggő gya- 

korlat összeállítása és bemutatása. Kötelező ele- 

mek: gurulóátfordulás, fejállás, tarkóállás, kézállás, 

mérlegállás. Javasolt elemek: kézen átfordulások, 

billenések, összekötő elemek. 

Az adott iskolaévre érvényes kötelező gyakorlat 

bemutatása. 

Szekrényugrás Egy tanult támaszugrás bemutatása. Lányok 4 

részes széltében, fiúk 5 részes hosszában felállított 

szekrényen. 

Lányok: Guggoló átugrás lebegőtámasszal 5 részes 

széltében felállított szekrényen vagy 110 cm magas 

lovon. 

Fiúk: Terpeszátugrás lebegőtámasszal 5 részes 

hosszában felállított szekrényen vagy 120 cm ma- 

gas lovon. 

Felemáskorlát 4 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat 

bemutatása. Kötelező elemek: ostorlendület, térd- 

fellendülés, kelepfellendülés a felső karfára, 

Az adott iskolaévre érvényes kötelező gyakorlat 

bemutatása. 
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 alugrás. 

Ajánlott elemek: kelepfelhúzódás, támaszhelyze- 

tek, malomforgás, kelepforgás. 

 

Gerenda 5 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat 

bemutatása. 

Kötelező elemek: járás, felugrás, testfordulat, 

hasonfekvés, leugrás. Ajánlott elemek: szökdelé- 

sek, térdelés és térdelőtámasz, fekvőtámasz, ha- 

nyattfekvés, gurulóátfordulás stb. 

Az adott iskolaévre érvényes kötelező gyakorlat 
bemutatása. 

Ritmikus gimnasztika Különböző elemekből álló szabadgyakorlat zenére 

történő bemutatása (a gyakorlat ideje 35-45 s). 

Javasolt elemek: érintőjárás, hintalépés, keringőlé- 

pés, fordulatok, szökkenő hármaslépés, lebegő- és 

mérlegállás, lábemelések és lendítések, törzshullá- 

mok, ívelt és nyújtott kartartások stb. Egy választott 

kéziszerrel (labda, karika, kötél) 3 elem bemutatá- 

sa. 

Különböző elemekből álló kéziszergyakorlat zenére 

történő bemutatása (a gyakorlat ideje 60 

s;. 

A kéziszer lehet: labda, karika, ugrókötél, szalag, 

buzogány. 

Gyűrű 4 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat 

bemutatása. 

Kötelező elemek: alaplendület, zsugorlefüggés, 

lefüggés, homorított leugrás. Ajánlott elemek: 

futólagos támaszba kerülés, lebegőfüggés, hátsó 

függés, vállátfordulás előre, leterpesztés stb. 

Az adott iskolaévre érvényes kötelező gyakorlat 

bemutatása. 

Nyújtó 4 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat 

bemutatása. Kötelező elemek: alaplendület, térd 

fellendülés, kelepforgás, alugrás Ajánlott elemek: 

malomfellendülés, nyílugrás 

stb. 

Az elemek alacsony vagy magas nyújtón is bemu- 

tathatóak. 

Az adott iskolaévre érvényes kötelező gyakorlat 

bemutatása. 

Korlát 4 különböző elemből álló összefüggő gyakorlat 

bemutatása. 

Kötelező elemek: alaplendület támaszban vagy 

felkarfüggésben, felkarfüggés, pedzés, kanyarlati 

leugrás. 

Ajánlott elemek: billenések, emelések, saslendület, 

vállállás stb. 

Az adott iskolaévre érvényes kötelező gyakorlat 

bemutatása. 

4. Küzdősportok, 

önvédelem 
A grundbirkózás szabályai szerint folytatott egy- 

menetes küzdelem hasonló testsúlyú társ ellen. 

Dzsúdógurulás előre. 

A birkózás alapelemeinek vagy a dzsúdó 

alapelemeinek bemutatása. 

A grundbirkózás szabályai szerinti küzdelem. 

5. Úszás A három tanult úszásnemből két választott úszás- 

fajtát kell bemutatni. Az egyik úszásnemben 50 

métert a másikban 25 métert kell úszni szabályos 

rajtolással és fordulóval. 

Egyik úszásnemből 50 métert, két másik úszás- 

nemből 25-25 métert kell úszni szabályos rajtolás- 

sal és fordulóval. A folyamatos és lendületes úszás 

növeli a teljesítmény értékét. 

Vízből mentés előgyakorlata: a medence széléről 

beugorva az 

5-10 m-re elhelyezett tárgy partra szállítása. 

6. Testnevelési és 

sportjátékok 

Egy sportjáték választása kötelező. Két sportjáték választása kötelező. 

Kézilabda Kapura lövés gyorsindítás után: saját védővonalról 

indulva átadás a félpályánál álló társnak futás 

közben visszakapott labda vezetése után egykezes 

beugrásos kapura lövés. 3 kísérletből 1 eredményes 

kapura lövést kell végrehajtani. 

Távolba dobás kézilabdával tetszőleges 

lendületszerzéssel (3 kísérlet). 

Lányok: minimum 15 m. 

Fiúk: minimum 21 m. 

7 méteres büntetődobás 5 kísérlet 

Kapura lövés gyorsindítás után: saját védővonalról 

indulva átadás a félpályánál álló társnak futás köz- 

ben visszakapott labda vezetése után egykezes 

beugrásos kapura lövés Büntetődobás a kapu két 

oldalában elhelyezett zsámolyra. Érvényes a köz- 

vetlen találat. Nyolc kísérletből minimum 2 talála- 

tot kell elérni. Távolba dobás kézilabdával tetszőle- 

ges lendületszerzéssel Lányok: minimum 20 m. 

Fiúk: minimum 28 m. 

Kosárlabda Félpályáról indulva kétkezes mellső átadás a bün- 

tetővonal magasságában, az oldalvonalnál álló 

társnak, cselezés után befutás a kosár felé, a vissza- 

kapott labdával leütés nélkül fektetett dobás („C" 

Félpályáról a középkörből indulva kétkezes mellső 

átadás a büntetővonal előtt álló társnak, rövid csel 

után futás balra és a visszakapott labdával megállás 

bal láb elől. Hosszú indulással megindulva labda- 
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 elfutás). A gyakorlatot mindkét oldalra végre kell 

hajtani. A 3-3 kísérletből minimum 1 sikeres dobást 

végre kell hajtani. Büntetődobás egy vagy két 

kézzel. 10 kísérletből minimum 1 sikeres dobást  

kell végrehajtani. 

vezetés az adogató előtt, jobbkezes fektetett dobás. 

A gyakorlatot bal oldalra is végre kell hajtani. A 2- 

2 kísérletből a sikeresebb végrehajtást kell értékel- 

ni. 

Büntetővonal sarkánál elhelyezkedés kosárlabda 

alapállásban: rövid indulás után egy leütés tempó- 

dobás 

Labdarúgás Labdaemelgetés váltott lábbal. Lányok: minimum 

4 db. Fiúk: minimum 8 db. 

10 méter hosszú, 5 egyenlő távolságra lévő 

kapu között szlalom labdavezetésből kapura 

lövés 10 méterről, kis kapura. 

3 kísérletből egy sikeres találatot kell 

végrehajtani. 

Összetett gyakorlat - félpályáról indulva labdaveze- 

tés, rárúgás a kaputól 8 méterre oldalt elhelyezett, 

ledöntött ugrószekrénytetőre, a visszapattanó labda 

kapura rúgása. 3 kísérlet. 

Labdaemelgetés váltott lábbal. Lányok: minimum 

4 db. Fiúk: minimum: 10 db. 10 méter hosszú, 5 

egyenlő távolságra lévő kapu között szlalom labda- 

vezetésből kapura lövés 10 méterről kis kapura. 

Összetett gyakorlat: félpályáról indulva labdaveze- 

tés, rárúgás a kaputól 10-12 méterre oldalt elhelye- 

zett, ledöntött ugrószekrénytetőre, a visszapattanó 

labda kapura rúgása. 

Röplabda Kosárérintés folyamatosan fej fölé maximum 

2 méteres sugarú körben. 

Kísérletek száma: 3 db. 

Minimumkövetelmény: 5 érintés. 

Alkarérintés folyamatosan fej fölé maximum: 2 

méter sugarú körben. 

Kísérletek száma: 3. 

Minimumkövetelmény: 4 érintés. 

Nyitás bemutatása: választott technikával: 8 

kísérlet. 

Minimumkövetelmény: 1 sikeres kísérlet. 

Kosárérintés folyamatosan 3 méter magasság fölé 

a falra. 

Minimumkövetelmény: 6 érintés. Alkarérintés 

folyamatosan 3 méter magasság fölé a falra. 

Minimumkövetelmény: 4 érintés. Felső egyenes 

nyitás bemutatása váltott oldalra, érvényes a 3 

méteres vonal mögötti terület: 8 kísérlet. 

Minimumkövetelmény: 1 sikeres kísérlet. 

Szakszó-, név- és fogalomtár 
 

Az alábbi szakkifejezések a részletes vizsgakövetelmények részét képezik azáltal, hogy pontosítják, konkretizálják az ismere- 

tek körét. 

 

KÖZÉPSZINT 
 

11- es rúgás aktív pihenés 

alakzatok - oszlop, vonal, kör 

alkarérintés 

álló- és térdelőrajt 

alsó egyenes nyitás - nyitásfogadás 

átadás - egykezes, kétkezes mellső, kétkezes felső, pattintott 

büntetődobás 

Coubertin báró 

deformitás 

döntés 

edzésmódszer 

edzettség 

egészség 

egészséges életmód elhízás 

előkészítő gyakorlatok 

emelés 

emelkedés 

ereszkedés 

esztétikus mozgás 

fejelés 

fejlődések, szakadozások 
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fektetett dobás 

fogások 

fordítás 

forduló 

gimnasztikai alapforma 

gurulás 

gyerekkor 

gyors indítás 

hajítás, vetés, lökés 

hajlékonyság 

hajlítás 

helyes légzés (mellkasi, hasi, teljes) 

ideális testsúly 

ízületi mozgékonyság 

járás (futás) megindítása, megállítása 

kapura lövések - beugrásos, felugrásos 

keringési rendszer 

kiindulóhelyzet 

kisiskoláskor 

kosárérintés 

küzdelem 

labdaátadások lábbal - lapos, félmagas, ívelt labdaérintések - belső, belső csüd, teljes csüd, külső csüd labdavezetés leengedés 

légzőrendszer 

lendítés 

lendületszerzés 

magasugrás - flop-, hasmánt-, átlépőtechnika  

magyar olimpiai bajnokok - legalább öt név ismerete 

mell-, gyors-, hátúszás 

motiváció 

mozgatórendszer 

nyitódás, zárkózás, igazodás, takarás nyújtás 

olimpiai játékok - ókori, újkori játékok 

passzív pihenés 

prevenció 

pulzus 

rajtolás 

rekreáció 

ritmikus gimnasztika szerek - kötél, labda, karika, buzogány, szalag 

serdülőkor 

sérülés 

sikerélmény 

sorakozás 

szabadgyakorlat, szergyakorlatok (pad, bordásfal), kéziszergyakorlatok (babzsák, labda, súlyzó, medicinlabda stb.) 

szabadrúgás - közvetett, közvetlen 

távolugrás - lépőtechnika, ollózótechnika 

teljesítmény 

terhelés 

természeti erők 

testedzés 

testfordulatok 

testi higiéné 

testnevelés - sport 

testtartás 

tornaelemek: állások, gurulások, fordulatok, ugrások, billenések, forgások, átfordulások, támaszugrások, lebegőtámasz, 

lendületek, fellendülések, támaszhelyzetek, leugrások, összekötő elemek tornaszerek - talaj, gerenda, felemáskorlát, ló, nyúj- 

tó, gyűrű, korlát, lólengés váltás 

védekezés - emberfogásos, területvédekezés 
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EMELT SZINT 
 

a szervezet energiaszolgáltató rendszere 

akadályfutás 

akceleráció 

átadások - légátadás, horogátadás, egykezes oldalsó átadás átlövés 

autogén tréning 

bedobás 

biológiai életkor 

biológiai feltételek 

cselekvésbiztonság 

cselezés 

diszkoszvetés 

egyéni felelősség 

elemkapcsolatok 

ellenálló képesség 

elzárás-leválás értékrend feladás felső nyitás fordulatok genetikai adottságok 

gyakorlatok az izmok munkájának jellege szerint: erő-, nyújtó-, lazító-, ernyesztőgyakorlatok 

gyakorlatok testrészre, izomcsoportra kifejtett hatás szerint: nyak-, kar-, törzs- (has-, hát-, oldal-), lábgyakorlatok 

hármasugrás 

húzás 

irambeosztás 

iskolaérettség 

ismeret 

izomműködés 

jártasság 

kalapácsvetés 

kapustechnikák - kidobás, kirúgás, vetődés 

Kemény Ferenc 

képesség 

készség 

kinesztézia 

kondicionális képességek (erő, gyorsaság, állóképesség) 

koordinációs képességek (egyensúlyérzék, téri tájékozódóképesség, reakcióképesség, kinesztézis, gyorsasági koordináció, 

ügyesség) 

környezetkímélő tevékenység 

kudarckerülés 

kudarctűrés 

kultúra 

lábboltozat 

lelki higiénia 

les 

leütés 

megelőzés 

monotóniatűrés 

mozgáskészség 

mozgáskommunikáció 

mozgásműveltség 

nemi különbségek a testmozgásban 

nyugalmi pulzusszám 

olimpiai bajnokok - legalább 10 név ismerete 

olimpiai eszme, jelképek, bajnokok 

ortopédiai elváltozások 

önismeret 

pillangóúszás 

relaxáció 

rúdugrás 

sánc 

sikerorientáció 

stressz 

stretching 
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szenvedélybetegségek - alkohol, drog, dohányzás tápanyagszükséglet 

társas gyakorlat, szergyakorlatok (pad, bordásfal), kéziszergyakorlatok (babzsák, bot, súlyzó, homokzsák stb.) 

tempódobás 

terheléses pulzusszám 

terhelési tényezők (intenzitás, ismétlésszám, pihenőidő) 

testi nevelés 

testkultúra 

testnevelés 

védekezés - letámadás 
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Informatika 
 

1. Információs társadalom 

 

TÉMÁK Középszint 

1.1. A kommunikáció 
1.1.1. A kommunikáció általános modellje 

1.1.2. Információs és kommunikációs techno- 

lógiák és rendszerek 

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az 

iskolában és a gazdaságban 

1.1.4. Közhasznú információs források 

Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon 

gyakorlati példákat (kommunikációs rendsze- 

reket) bemutatni értelmezni. 

Ismerje a használatos (tele)kommunikációs 

rendszereket (pl. telefon, TV, …). 

Ismerjen számítógépes katalógusokat és adat- 

bázisokat. 

Legyen képes összetett keresésre az Interneten, 

keresőszerverek segítségével. 

1.2. Információ és társadalom 
1.2.1. Az informatika fejlődéstörténete 

1.2.2. A modern információs társadalom jel- 

lemzői 

1.2.3. Informatika és etika 

1.2.4. Jogi ismeretek 

Ismerje az informatika fejlődéstörténetének 

főbb fázisait, eseményeit. 

Legyen elképzelése a legújabb információs és 

kommunikációs technológiák társadalmi hatá- 

sairól. 

Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat 

személyiségromboló, egészségkárosító hatását. 

Ismerje a helyi és a távhálózatok netikettjét. 

Tudja, hogy a vírusok a szoftverben és hard- 

verben károkat okozhatnak. 

Legyen tisztában azzal, hogy az adat, az infor- 

máció áru, jelentős értéket képviselhet. 

Ismerje a szerzői jog fogalmát. Tudja csopor- 

tosítani a szoftvereket felhasználói szerződés 

szerint (freeware, shareware, üzleti). 
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2. Informatikai alapismeretek – hardver 

 

TÉMÁK Középszint 

2.1. Jelátalakítás és kódolás 
2.1.1. Analóg és digitális jelek 

2.1.2. Az adat és az adatmennyiség 

2.1.3. Bináris számábrázolás 

2.1.4. Bináris karakterábrázolás 

2.1.5. Bináris kép- és színkódolás 

2.1.6. Bináris hangkódolás 

 

Ismerje az analóg és a digitális jel fogalmát, 

különbözőségeit. Tudja, hogy minden érzékel- 

hető jel jó közelítéssel digitalizálható. 

2.2. A számítógép felépítése 
2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek 

2.2.2. A (személyi) számítógép részei és jel- 

lemzőik: Központi feldolgozó egység, memó- 

ria, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, 

tápegység, alaplap 

2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik: 

bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, beme- 

neti/kimeneti eszközök, háttértárak 

2.2.4. A (személyi) számítógép részeinek ösz- 

szekapcsolása és üzembe helyezése 

2.2.5. Hálózatok 

 

Ismerje a Neumann-elvet és azt, hogy más el- 

ven felépülő és működő számítógépek is létez- 

nek. 

Ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak 

funkcióit és fontosabb jellemzőit. 

Ismerje a helyi és távhálózatok felépítését és 

fontosabb jellemzőit. 

 

3. Informatikai alapismeretek – szoftver 

TÉMÁK Középszint 

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 
3.1.1. Az operációs rendszerek (fajtái) részei és 

funkciói, az operációs rendszer felhasználói 

felülete 

3.1.2. Könyvtárszerkezet, könyvtárak létreho- 

zása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése 

3.1.3. Állományok típusai, keresés a háttértá- 

rakon 

3.1.4. Állománykezelés: létrehozás, törlés, 

visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, 

nyomtatás, megnyitás 

3.1.5. Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, ki- 

csomagolás, archiválás, adatvédelem 

3.1.6. A szoftver és a hardver karbantartó (se- 

géd)programjai: víruskeresés és -irtás, vírus- 

pajzs, lemezkarbantartás, … 

3.1.7. A hálózatok működésének alapelvei, há- 

lózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, 

adatvédelem 

 

Ismerje az operációs rendszerek fajtáit, fő ré- 

szeit és legfontosabb feladatait. Legyen képes 

egy rendszer megjelenését, néhány paraméterét 

igényei szerint beállítani. Ismerje az operációs 

rendszer felhasználói felületét. 

Ismerje a könyvtárrendszer felépítését, igazod- 

jon el benne. Ismerje a könyvtárműveleteket. 

Tudjon állományokat megkeresni. 

Ismerje és tudja használni az állománykezelő 

funkciókat. 

Értse a tömörítés lényegét, az archiválás és az 

adatvédelem szükségességét. Tudjon tömöríte- 

ni és kicsomagolni. 

Ismerje a vírus fogalmát, a leggyakoribb víru- 

sok terjedési módját, valamint a védekezés esz- 

közeit, módszereit. 

Tudja ellátni a lemezkarbantartás feladatait: le- 

mez törlése, új lemez használatba vétele. 

Tudjon a hálózatba be- és kijelentkezni. Ismer- 

je a (helyi) hálózati szolgáltatásokat és a fel- 

használói jogosultságokat. 
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4. Szövegszerkesztés 

 

TÉMÁK Középszint 

4.1. A szövegszerkesztő használata 
4.1.1. A program indítása 

4.1.2. A munkakörnyezet beállítása 

4.1.3. A szövegszerkesztő menürendszere 

4.1.4. Dokumentum megnyitása, mentése, 

nyomtatása 

 

Tudja az általa tanult szövegszerkesztő progra- 

mot indítani. 

Ismerje a szövegszerkesztő kezelő felületét. 

Tudjon szöveget bevinni, javítani, törölni. 

Tudjon  többféle  formátumú  dokumentumot 

megnyitni, menteni és nyomtatni. 

Tudjon  fontosabb  típusdokumentumokat  (pl. 

meghívó, levél, …) önállóan készíteni. 

4.2. Szövegszerkesztési alapok 
4.2.1. Szövegbevitel, szövegjavítás 

4.2.2. Karakterformázás 

4.2.3. Bekezdésformázás 

4.2.4. Felsorolás, számozás 

4.2.5. Tabulátorok használata 

4.2.6. Oldalformázás 

 

Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait (ka- 

rakter, szó, sor, bekezdés, blokk, szakasz, ol- 

dal). 

Legyen képes karakterek betűtípusát, méretét, 

stílusát, színét megadni. 

Tudjon bekezdéseihez behúzást és térközt állí- 

tani, szövegbeosztást megadni, szegélyt, mintá- 

zatot megadni. 

Készítsen felsorolást, sorszámozott felsorolást. 

Tudjon különböző fajtájú tabulátorokat hasz- 

nálni. 

Legyen tisztában az oldalbeállítás alapjaival 

(élőfej, élőláb, lapszámozás, margók, …) 

4.3. Szövegjavítási funkciók 
4.3.1. Keresés és csere 

4.3.2. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés 

4.3.3. Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, 

elválasztás 

 

Ismerje a szövegszerkesztő keresési, cserélési 

funkcióit. 

Tudjon kijelölni betűt, szót, bekezdést, szöveg- 

blokkot, legyen képes ezeket másolni, mozgat- 

ni, törölni. Tudjon ilyet más dokumentumból is 

beilleszteni. 

Használja a szövegszerkesztő nyelvi segédesz- 

közeit. 

4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben 
4.4.1. Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, 

sorba rendezés 

4.4.2. Körlevélkészítés 

4.4.3. Táblázatok, grafikák, szimbólumok és 

más objektumok beillesztése a szövegbe, vala- 

mint formázásuk 

 

Tudjon szöveges dokumentumokban táblázato- 

kat szerkeszteni (sorokat, oszlopokat, cellákat 

beszúrni, törölni). Tudja a sorokat adott oszlop 

szerint sorba rendezni. 

Tudjon kördokumentumot készíteni. 

Legyen képes szimbólumokat és egyéb objek- 

tumokat beilleszteni a szövegbe, s azokat esz- 

tétikusan elhelyezni. 
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5. Táblázatkezelés 

 

TÉMÁK 
Középszint 

A TÁBLÁZATKEZELŐ HASZNÁLATA 

A program indítása 

A munkakörnyezet beállítása 

A táblázatkezelő menürendszere 

A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása 

 

Tudja az általa tanult táblázatkezelő programot 

indítani. Ismerje a program kezelő felületét. 

Tudjon adatokat bevinni, illetve azokat törölni. 

Tudjon a megjelenítési üzemmódok között 

váltani. Tudjon többféle formátumú táblázatot 

megnyitni, menteni és nyomtatni. 

A TÁBLÁZATOK FELÉPÍTÉSE 

Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, mun- 

kalap 

 

Ismerje a cella, az oszlop, a sor, az aktív cella 

és a tartomány, valamint a munkalap fogalmát. 

Tudjon cellát, sort és oszlopot beilleszteni, il- 

letve, törölni. 

ADATOK A TÁBLÁZATOKBAN 

Adattípusok 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 

A cellahivatkozások használata 

Képletek  szerkesztése:  konstans,  hivatkozás, 

függvény 

 

Ismerje a szöveg, a szám és dátum adattípuso- 

kat. 

Tudjon  egyszerű  képleteket  és  függvényeket 

használni (összeg, átlag, maximum, minimum, 

darabszám, feltételek a képletben, keresés stb.) 

Tudja  a  táblázat  összetartozó  adatait  adott 

szempont szerint rendezni. 

Tudjon hivatkozást használni munkalapon be- 

lül. 

Tudjon  hivatkozást  használni  munkalapokon 

keresztül. 

Ismerje a címzési módokat: relatív, abszolút és 

vegyes címzést. 

TÁBLÁZATFORMÁZÁS 

Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése 

Karakter-, cella- és tartomány-formázások 

Cellák és tartományok másolása 

 

Tudja alkalmazni a karakterformázás és a cel- 

laformázás lehetőségeit. Tudja alkalmazni a 

cellán, illetve a tartományon belüli igazítás le- 

hetőségeit. Tudja beállítani az oszlopszélessé- 

get és a sormagaságot. Tudja alkalmazni a sze- 

gélyezés és mintázat készítés lehetőségeit. 

Tudjon fejlécet és láblécet készíteni. 

TÁBLÁZATOK, SZÖVEGEK, DIAGRAMOK 

Egyszerű táblázat készítése 

Formázási lehetőségek 

Diagramtípus  kiválasztása,  diagramok  szer- 

kesztése 

 

Tudjon egyszerű táblázatot létrehozni. Ismerje 

a kapcsolatot a táblázatkezelő és a szövegszer- 

kesztő rendszerek között. 

Tudja alkalmazni az oldalbeállításhoz kapcso- 

lódó formázási lehetőségeket (tájolás, margó). 

Ismerje a diagramok és grafikonok szerkeszté- 

sének, módosításának lépéseit. Tudjon az ábrá- 

zolandó adatoknak és a belőle levonandó kö- 

vetkeztetéseknek megfelelő grafikontípust vá- 

lasztani (pont, vonal, oszlop, kör). Tudjon gra- 

fikont és más objektumot beilleszteni. 
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TÉMÁK 
Középszint 

PROBLÉMAMEGOLDÁS    TÁBLÁZATKEZELŐVEL 

Tantárgyi feladatok megoldása 

A mindennapi életben előforduló problémák 

 

Tudjon statisztikai problémákat megoldani táb- 

lázatkezelővel. Tudjon egyszerű és jól áttekint- 

hető nyilvántartást készíteni. Tudjon táblázatot 

tervezni szöveges feladat alapján. 
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6. Adatbáziskezelés 

 

TÉMÁK 
Középszint 

6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 
6.1.1. Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, 

rekord, mező, kulcs 

 

Tudjon különbséget tenni adattábla és adatbá- 

zis között. 

A  rendelkezésére  álló  adathalmazból  tudjon 

adatrekordokat összeállítani. 

Legyen tisztában az adattábla és a kulcs fogal- 

mával, tudjon kulcsmezőt kiválasztani. 

6.2. Az  adatbázis-kezelő  program  interaktív 

használata 

6.2.1. Adattípusok 

6.2.2. Adatbevitel, adatok módosítása, törlése 

6.2.3. Adatbázisok létrehozása, karbantartása 

 
 

Ismerje az adatbázis-kezelőben használatos 

fontosabb mező típusokat (szöveg, különböző 

számtípusok, dátum, logikai); milyen adat táro- 

lására alkalmasak, mik a velük végezhető mű- 

veletek. 

Tudjon létező adatbázist megnyitni, abból az 

adatokat a képernyőn megjeleníteni. 

Tudjon rekordokat vagy egyes mezőket kitö- 

rölni, vagy a benne levő adatokat újakkal felül- 

írni. Tudja a módosított adatokat kimenteni. 

Tudjon megadott szerkezetű adattáblát létre- 

hozni. Képes legyen az adattábla mezőit helye- 

sen kiválasztani, a kulcsmezőt meghatározni, 

az új táblát feltölteni. 

6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek  

Tudjon a létező adatbázisban adott feltételek- 6.3.1. Lekérdezések, függvények használata 

6.3.2. Keresés, válogatás, szűrés, rendezés nek  megfelelő  rekordokat  megjeleníteni  és 

6.3.3. Összesítés azokkal műveletet végezni. 

Tudja kiválasztani, hogy a kérdéshez mely me- 

zők megjelenítése szükséges. 

6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok 
6.4.1. Űrlapok használata 

6.4.2. Jelentések használata 

 

Tudjon az adattáblákból számítandó informá- 

ciókat megjeleníteni. 

Tudjon adott mezők felhasználásával jelentést 

kialakítani és nyomtatni. 
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7. Információs hálózati szolgáltatások 

 

TÉMÁK 
Középszint 

7.1. Kommunikáció az Interneten 
7.1.1. Elektronikus levelezési rendszer haszná- 

lata 

7.1.2. Állományok átvitele 

7.1.3. WWW 

7.1.4. Keresőrendszerek 

7.1.5. Távoli adatbázisok használata 

 

Ismerje az Internet fontosabb szolgáltatásait, 

alkalmazza a szolgáltatások fontosabb haszná- 

lati szabályait. 

Ismerjen egy levelezési rendszert. Tudjon leve- 

let küldeni, fogadni, megválaszolni, továbbí- 

tani és törölni. Ismerje az elektronikus levél ré- 

szeit és a levél jellemzőit. 

Tudjon a levélhez csatolást készíteni és fogad- 

ni. 

Ismerjen és tudjon alkalmazni egy állomány át- 

viteli segédprogramot. Ismerje az állomány át- 

vitel szolgáltatást. Tudjon Internetről állomá- 

nyokat letölteni. 

Tudjon egy böngészőt használni. Ismerje a 

böngésző programok navigációs eszközeit. 

Tudjon kulcsszavas és tematikus keresőt hasz- 

nálni. Tudjon egyszerű és összetett keresési 

feladatokat megoldani. Tudjon on-line adatbá- 

zisokat használni. 

7.2. Weblap készítés 
7.2.1. Hálózati dokumentumok szerkezete 

7.2.2. Weblap készítése Web-szerkesztővel 

7.2.3. Formázási lehetőségek 

 

Ismerje a Weblap jellemző elemeit. A címsor, 

háttérszín, háttérkép, különböző színű, méretű, 

igazítású szöveg, listák, táblázatok, képek, ani- 

mációk, hivatkozások elhelyezése egy grafikus 

webszerkesztővel. Tudjon egyszerű weblap 

szerkesztési feladatot elvégezni. 
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8. Prezentáció és grafika 

 

TÉMÁK Középszint 

8.1. Prezentáció (bemutató) 
8.1.1. A program indítása 

8.1.2. A munkakörnyezet beállítása 

8.1.3. A program menürendszere 

8.1.4. Prezentációs anyag elkészítése 

(szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, 

hang, animáció, dia-minta …) és formázása 

 

Tudja az általa tanult bemutató-készítő progra- 

mot indítani. 

Ismerje a program kezelő felületét. 

Tudjon bemutatót megnyitni, menteni és leját- 

szani különböző módokon. 

Tudjon bemutatót készíteni. 

8.2. Grafika 
8.2.1. A program indítása 

8.2.2. A munkakörnyezet beállítása 

8.2.3. A program menürendszere 

8.2.4. Elemi alakzatok megrajzolása, módosí- 

tása 

8.2.5. Képek beillesztése, formázása 

 

Tudja az általa tanult grafikai programot indí- 

tani. 

Ismerje a program kezelő felületét. 

Tudjon grafikát, illetve képállományokat meg- 

nyitni, menteni és nyomtatni. 

Tudjon elemi ábrákat rajzolni, javítani, transz- 

formálni. 

Tudjon képeket képfeldolgozó programmal ke- 

zelni, módosítani, minőségét javítani. 

Grafikus ábráit, képeit tudja szöveges környe- 

zetben esztétikusan elhelyezni. 
 

9. Könyvtárhasználat 

 

TÉMÁK 
Középszint 

9.1. Könyvtárak 
9.1.1. A könyvtár fogalma, típusai 

9.1.2. Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, 

szabadpolcos rendszer, multimédia övezet 

9.1.3. A helyben használható és a kölcsönözhe- 

tő könyvtári állomány 

9.1.4. A könyvtári szolgáltatások 

 

Ismerje a könyvtár fogalmát, típusait: hagyo- 

mányos és elektronikus könyvtárak. Tudja ki- 

választani a dokumentumokat és használni az 

eszközöket. 

Ismerje és tudja használni a gyakoribb könyv- 

tári szolgáltatásokat. 

9.2. Dokumentumok 
9.2.1. Nyomtatott dokumentumok 

9.2.2. Nem nyomtatott dokumentumok, illetve 

adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mág- 

neslemez, DVD) 

 

Tudja használni a kézikönyveket és a közhasz- 

nú információs forrásokat. Tudja használni a 

gyakoribb nem nyomtatott dokumentumokat. 

9.3. Tájékoztató eszközök 
9.3.1. Katalógusok 

9.3.2. Adatbázisok 

9.3.3. KÖZHASZNÚ   INFORMÁCIÓS   FORRÁSOK 

(PL. TELEFONKÖNYV, MENETREND, TÉRKÉP) 

 

Tudjon keresni a betűrendes leíró katalógus- 

ban. Tudjon adatokat gyűjteni számítógépes 

adatbázisból. Tudjon információt keresni az 

Interneten, ismert kereső-programokat hasz- 

nálni. 
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10. Algoritmizálás, adatmodellezés, programozási ismeretek (csak emelt szinten) 

 

TÉMÁK 
Középszint 

10.1. Elemi  és  összetett  adatok,  állomány- 

szervezés, relációs adatstruktúrák 

10.1.1. Egész és valós számok, logikai értékek, 

karakterek 

10.1.2. Szöveg, sorozat, tömb, rekord, halmaz 

10.1.3. Állományok 

 

10.2. Elemi algoritmusok típusfeladatokra 
10.2.1. Összegzés, eldöntés, kiválasztás, kere- 

sés, megszámlálás, maximum-kiválasztás, ki- 

válogatás, elemi rendezések 

 

10.3. Rekurzió 
10.3.1. Rekurzió a feladatok és az algoritmu- 

sok világában 

 

10.4. A programkészítés, mint termék-előál- 

lítási folyamat 

10.4.1. A programkészítés lépései: feladat- 

meghatározás, tervezés, kódolás, tesztelés, hi- 

bakeresés, hatékonyság- és minőségvizsgálat, 

dokumentálás 

 

10.5. Számítógép a matematikában, a termé- 

szet- és társadalomtudományi tantárgyakban 

10.5.1. Matematikai feladatok, egyszerű termé- 

szettudományos szimulációs problémák, a kö- 

zépiskolai tantárgyakkal kapcsolatos egyszerű 

feladatok megoldása 

 

 

11. A programozás eszközei (csak emelt szinten) 

 

TÉMÁK Középszint 

11.1. Algoritmusleíró eszközök 
11.1.1. Feladatmegoldás egy algoritmus-leíró 

eszköz segítségével 

11.1.2. Az algoritmus-leíró eszközök fajtái 

 

11.2. Programozási nyelv 
11.2.1. Egy programozási nyelv részbeni (spe- 

cialitások nélküli) ismerete 

 

11.3. Programfejlesztői környezet 
11.3.1. Kódolási, szerkesztési eszközök vala- 

milyen programnyelvi fejlesztői környezetben 

11.3.2. Programkipróbálási eszközök valami- 

lyen programnyelvi fejlesztői környezetben 
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55. számú melléklet a 22/2009. (IV. 22.) OKM rende- 

lethez 

[Melléklet a 40/2002. (V. 24.) OM rendelethez] 
 

"KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 

I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
 

A  kereskedelmi  és  marketing  alapismeretek  szakmai  előkészítő  érettségi  vizsgatárgy 
 

részletes vizsga követelményeinek kidolgozása a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 
 

szakmacsoportba tartozó szakközépiskolák számára készült. A tantárgy az érettségin a szabadon 
 

választható vizsgatárgyak körét bővíti. 
 

A kereskedelmi és marketing alapismeretek komplex vizsgatárgy, részletes követelmé- 
 

nyei  alapvetően  a  Kereskedelem-marketing,  üzleti  adminisztráció  szakmacsoport  érettségire 
 

épülő szakképesítései központi programjainak A vállalkozások alapítása, működtetése, átszerve- 
 

zése, megszüntetése illetve marketing témaköreire épülnek. 
 

A részletes vizsga követelmények közép- és emelt szinten egyaránt kompetencia elv alap- 
 

ján készültek. Középszinten alapvetően az ismeret és a megértés szintje dominál, emelt szinten 
 

fokozottabban előtérbe kerül az alkalmazási és integrálási képesség is. Az ismeretek és készségek 
 

legnagyobb része középszinten és emelt szinten egyaránt megjelenik. 
 

A részletes vizsga követelményeket tartalmazó táblázat emelt szintű oszlopa csak a kö- 
 

zépszintet meghaladó követelményeket tartalmazza, de az emelt szintű vizsga természetesen ma- 
 

gába foglalja a középszintű követelményeket is. 
 

A) KOMPETENCIÁK 
 

1. Tájékozódás a Gazdálkodási ismeretek témaköreiben 
 

 
Témák vizsgaszintek 

Középszint Kompetenciák kiegészítése 

emelt szinten 

Vállalkozási formák Legyen képes ismertetni a válla- 

latok 

Legyen képes összehasonlítani a 

fajtáit a tulajdonforma, a tevé- vállalkozási formákat előnyeik, 
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kenység 

jellege, a méret és a társasági 

forma 

 

hátrányaik szerint. 

szerint. Tudjon dönteni a vállalkozás 

Legyen képes bemutatni az 

egyéni és 

alapításáról a vállalkozási formák 

társas vállalkozások jellemzőit a ismeretében. 

felelősség, a munka és a Tudjon különbséget tenni a válla- 

latok 

nyereség/tőke megosztása alap- 

ján. 

Legyen képes ismertetni az 

egyéni és 

társas vállalkozások alapítására 

vonatkozó jogi szabályozást, az 

alapítás gyakorlati teendőit, az 

adatszolgáltatási kötelezettsége- 

ket, a 

személyes és internetes cégala- 

pítás 

lehetőségeit. 

Legyen képes bemutatni az 

egyéni és 

társas vállalkozások megszünte- 

tésére 

vonatkozó jogi szabályozást 

(felszámolási eljárás, csőd), az 

adatszolgáltatási kötelezettsége- 

ket, a 

megszüntetés gyakorlati teendő- 

it. 

Legyen képes bemutatni a vállal- 

kozás 

gazdaságijogi, társadalmi- 

politikai 

környezetét (hatóságok, 

pénzintézetek, intézmények stb.). 

Legyen képes ismertetni az 

okmányirodák és a cégbíróság 

feladatait. 

szervezeti átalakulásai: a fúzió, a 

 
felvásárlás és a szövetkezet 

között. 

 
 

A vállalkozás tárgyi feltételei Legyen képes számba venni, és 

a 

Legyen képes a vállalkozás bel- 

ső- és 
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telephely kiválasztása során külső képének kialakítására az 

üzleti 

alkalmazni a tevékenységformá-  és biztonsági előírásokat figye- 
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nak lembe 

megfelelő telephely kiválasztá- 

sának 

üzleti szempontjait. 

Legyen képes a megfelelő telep- 

hely 

kiválasztására megadott szem- 

pontok 

alapján. 

Legyen képes felmérni, hogy a 

tevékenység végzéséhez milyen 

felszerelési, berendezési tárgyak 

szükségesek. 

Legyen képes feltérképezni a 

felszerelési, berendezési tárgyak 

beszerzési lehetőségeit az ár és 

a 

tranzakciós költségek 

figyelembevételével. 

Legyen képes bemutatni az áru- 

és 

vagyonvédelem külső és belső 

védelmi rendszereit. 

Legyen képes a rendelkezésre 

álló 

alapterület hatékony kihasználá- 

sának 

megtervezésére. 

véve. 

A vállalkozás személyi feltételei Legyen képes ismertetni a Végezzen számításokat a 

tevékenységformának megfelelő  bérgazdálkodás mutatószámai- 

nak 

munkakörök kialakításának üzleti meghatározására, az eredmé- 

nyekből 

szempontjait. tudjon következtetéseket levonni. 

Legyen képes meghatározni a Legyen képes az eredmények 

alapján 

vállalkozás munkaerő- 

szükségletét, az 

döntési alternatívákban gondol- 

kodni, 

optimális létszámot. és döntést hozni. 

Legyen képes munkaköri leírá- 

sok 

Elemezze a béreket, a bérek 

elkészítésére. összetételét. 

Legyen képes a munkaerő felvé- 

tel, és 

a 

m
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unkaviszony létesítéséhez, 

illetve 

Ismertesse a bérköltség össze- 

tevőit. 

Végezzen bérszámfejtést. 
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megszüntetéséhez kapcsolódó Legyen képes ismertetni a jöve- 

delem 

gyakorlati teendők számbavéte- 

lére, 

összetételét, a béren kívül jutta- 

tások 

megszervezésére, elvégzésére. rendszerét, motiváló szerepét. 

Legyen képes ismertetni a bérfi- 

zetés 

Legyen képes adóbevallást ké- 

szíteni a 

bizonylatait, tartalmát. szükséges dokumentumok 

Legyen képes bemutatni a felhasználása segítségével. 

bérgazdálkodás szempontjait és 

a 

bérgazdálkodás mutatószámait. 

Legyen képes ismertetni a mun- 

kabér 

terheit és a személyi jövedelem- 

adó 

lényegét. 

A vállalkozások erőforrásai és Legyen képes bemutatni a Legyen képes következtetéseket 

vagyona vállalkozások erőforrásait. levonni a mérleg adataiból. 

Legyen képes ismertetni a vállal- 

kozás 

vagyonának tagolását a számvi- 

teli 

Legyen képes döntési alternatí- 

vák 

átgondolására a mérlegadatok 

törvény mérlegtételei alapján. ismeretében. 

Legyen képes bemutatni az 

egyszerűsített mérleg szerkeze- 

tét, 

tartalmát. 

A vállalkozások Legyen képes különbséget tenni 

a 

Legyen képes ismertetni, és 

megadott 

nyereségérdekeltsége, az ered- 

mény 

vállalat rövid és hosszú távú 

céljai 

adatok alapján kiszámítani a 

keletkezése között. vállalkozásokat érintő adókat. 

Ismertesse az eredmény kelet- 

kezését 

a számviteli törvény alapján. Legyen képes döntési alternatí- 

vák 

Legyen képes ismertetni az A 

típusú, 

átgondolására a vállalkozás 

összköltség eljárással készített eredménye alapján. 

eredmény-kimutatás szerkezetét. Legyen képes következtetéseket 



10
0  

Legyen képes elemezni az levonni a vállalkozás eredmé- 

nyének 

eredménykimutatás és a mérleg adataiból. 

kapcsolatát. 

Legyen képes bemutatni a 
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A vállalkozások tevékenységé- 

nek 

vállalkozások nyereségképzésé- 

nek 

folyamatát. 

Tudjon számításokat végezni a 

vállalkozás eredményére 

vonatkozóan. 

Legyen képes ismertetni az ár- 

bevétel 

 
 
 
 
 
 
 

 
Legyen képes ismertetni és áb- 

rázolni 

elemzése, a mutatószámok alakulását meghatározó ténye- 

zőket. 

a költségfüggvényeket. 

alkalmazása, a likviditás figyelé- 

se 

Legyen képes bemutatni a be- 

szerzési 

ár szerepét, az árképzés módjait, 

az 

Legyen képes a költségfüggvé- 

nyek 

közötti kapcsolat bemutatására, 

a 

árrés alakulását befolyásoló költségfüggvényekkel kapcsola- 

tos 

tényezőket. számítások elvégzésére. 

Legyen képes az eladási ár 

kiszámítására. Legyen képes az árréstömegre 

ható 

Legyen képes ismertetni a költ- 

ségek 

fajtáit, csoportosításuk szem- 

pontjait, a 

tényezők elemzésére. 

 
Legyen képes a vállalkozás 

cash- 

költségek alakulására ható flow-jának kiszámítására és 

tényezőket. elemzésére. 

Legyen képes ismertetni és Ismerje és értse az ÁFA szere- 

pét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vállalkozások finanszírozási 

formái 

kiszámítani a vállalkozás 

hatékonyságát, jövedelmezősé- 

gét, 

fizetőképességét. 

Ismerje a vállalkozás cash-flow- 

jának 

szerepét, elemeit, lényegét. 

Legyen képes ismertetni a vállal- 

kozás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legyen képes az értékpapírokkal 

tőkeszükségletét befolyásoló kapcsolatos számítások elvég- 

zésére 

tényezőket. (diszkontálás jövőbeni érték 

Legyen képes bemutatni a számítás). 

finanszírozás lehetőségeit (hite- 

lek, 
é
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rtékpapírok), lényegét, jellem- 

zőit. 

Tudjon választani a finanszírozá- 

si 

formák között a számítási 

Legyen képes ismertetni az eredmények alapján. Végezzen 

értékpapírok fajtáit. számításokat a hitelekkel 
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Az üzleti terv jelentősége, fejeze- 

tei 

 
 
 
 

Az üzleti terv készítésének fo- 

lyamata, 

Legyen képes ismertetni a kapcsolatosan. 

finanszírozási formák közötti 

választás üzleti szempontjait. 

Legyen képes felismerni az üzleti 

terv jelentőségét, elkészítésének 

szükségességét. 

Legyen képes bemutatni az üzle- 

ti terv fejezeteit, szerkezetét. 

Legyen képes egy mikro-, illetve   Legyen képes egy mikro-, illetve 

az üzleti terv összeállítása kisvállalkozás pénzügyi és mar- 

keting 

kisvállalkozás üzleti tervének 

tervének elkészítésére megadott  elkészítésére. 

adatok alapján. 

Európai Unió Ismerje az Európai Unió történe- 

tét, 

Ismerje az euró magyarországi 

intézményeit, szerződéseit, a bevezetésének korlátait, a 

maastrichti és a koppenhágai bevezetéssel járó előnyöket, 

kritériumokat. hátrányokat, legyen képes 

 
 

Legyen képes bemutatni megmagyarázni azokat. 

Magyarország és az Európai 

Unió 

Legyen képes a hazai vállalkozá- 

sokra 

kapcsolatát. vonatkozó európai uniós szabá- 

lyok 

Ismerje az Európai Unióval bemutatására. 

kapcsolatos információk 

megszerzésének lehetőségeit, az 

Unió 

hivatalos honlapját, a kapcsolódó 

magyar weboldalakat, a segít- 

ségkérés 

módját vitás kérdések rendezé- 

séhez. 

Ismerje a schengeni övezet 

jelentőségét, hazánk szerepét az 

övezet működésében. 

Ismerje az európai uniós vállalko- 

zási 

formákat. 

Legyen képes az Európai Unió 

négy 
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alapszabadságának bemutatásá- 

ra. 

Legyen képes forrásanyag 
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segítségével a hazai vállalkozá- 

sokra 

vonatkozó európai uniós szabá- 

lyok 

bemutatására. 
 

 

Témák vizsgaszintek 

Középszint Kompetenciák kiegészítése 

emelt szinten 

A marketing kialakulásának, Tudja értelmezni a marketing Tudja értelmezni a 

fogalmának, fejlődésének ismer- 

tetése 

fogalmát és alkalmazási területe- 

it, 

marketingkoncepció tartalmát. 

kifejteni, bemutatni a marketing Legyen képes felismerni a 
 
 
 
 
 
 
 
 

A piac, a piaci környezet elem- 

zése 

tartalmát, a kereskedelmi marke- 

ting, 

szolgáltatásmarketing lényegét. 

Tudjon különbséget tenni a 

marketing-mix 

összetevői között. 

Legyen képes ismertetni a válla- 

lat 

marketingorientáció érvényesü- 

lését. 

 
 
 
 
 

 
Legyen képes jellemezni a 

mikro- és makrokörnyezetét. marketingstratégiák típusait, a 

Tudja definiálni a piac fogalmát 

és 

kategóriáit. Legyen képes bemu- 

tatni a 

piac szerkezetét és a piaci for- 

mákat. 

Tudja jellemezni a piaci szerep- 

lőket 

és a piactípusokat. 

marketing hadviselés formáit és 

megvalósításának elveit. 

A fogyasztói vásárlói magatartás  Tudja értelmezni a fogyasztói Tudja elemezni a vásárlási fo- 

lyamat 

tényezői magatartás modelljét és a fo- 

gyasztói 

magatartást befolyásoló ténye- 

zőket. 

Legyen képes bemutatni a vásár- 

lói 

döntéseket befolyásoló tényező- 

ket. 

T

u

d

j

o

n 

k

ü

l

 
2. Tájékozódás a Marketing témaköreiben 
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önbséget tenni a vá- sárlási 

folyamat szakaszai között, tudja 

befolyásolásának marketing 

módszereit. 

Legyen képes felismerni a szer- 

vezeti 

vásárlók beszerzési magatartá- 

sát 

befolyásoló tényezőket. 
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azokat jellemezni. 

Legyen képes elemezni a vásár- 

lási 

magatartás típusait. 

A célpiaci marketing, Tudja a differenciálatlan és a Legyen képes ismertetni a piac 

piacszegmentálás értelmezése. differenciált marketingjellemzőit, szegmentálásának ismérveit. 

A célpiacok kiválasztása. legyen képes különbséget tenni Legyen képes értelmezni a szer- 

vezeti 

közöttük. vásárlók piacszegmentációját. 

Tudja értelmezni a célpiaci mar- 

keting 

lényegét és kialakulását. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A marketing információs rendsze- 

re 

Tudja értelmezni a 

piacszegmentáció 

lényegét. 

Legyen képes bemutatni a célpi- 

acok 

kiválasztásának elemeit.  

Ismerje a termék pozicionálását. 

Legyen képes meghatározni a Tudja értelmezni a MIR belső 

 
 
 
 
 
 

 
A piackutatás fajtáinak, módsze- 

reinek 

marketing információszükségle- 

tét. 

Legyen képes bemutatni az 

információs 

rendszer funkcióit. 

Legyen képes felismerni a mar- 

keting 

rendszerét, működését. 
 
 
 
 
 
 

Tudjon mintavételi tervet 

megfogalmazása és a piackutatás kapcsolatát. szerkeszteni. 

Legyen képes értelmezni a Legyen képes megtervezni 

piackutatás funkcióit, a piackuta- 

tás 

egyszerűbb 

folyamatát, módszereit. piackutatási eljárást. 

Tudjon piackutatáshoz szüksé- 

ges 

információkat beszerezni. 

Legyen képes bemutatni a 

piackutatási 

módokat. 

A piackutatás felhasználási Legyen képes a piackutatási 

területeinek megismerése eredményeket értékelni. 

Tudjon kérdőívet szerkeszteni. 
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A termékpolitika és termékfejlesz- 

tés 

Tudja a termék fogalmát. Legyen képes meghatározni a 

értelmezése Legyen képes a termék osztályo-  termékpiaci stratégiákat és a 
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zását, a termékfejlesztés folya- 

matát 

termékportfóliót. 

ismertetni. Tudja jellemezni az ötletkeresési 

Tudja kifejteni a termékpiaci technikákat. 

stratégiák jelentőségét. 

Tudja elemezni a termék piaci 

életgörbéjét és az életgörbe 

egyes 

szakaszainak j ellemzőit. 

Az árpolitika és árstratégia Tudja az ár fogalmát és szerepét, 

az 

Legyen képes bemutatni a fede- 

zeti 

értelmezése árképzési rendszereket. pont 

Legyen képes az árpolitika lé- 

nyegét, 

meghatározását. 

célkitűzéseit megfogalmazni. Tudja ismertetni a fogyasztói 

Tudja jellemezni az árdifferenciá- 

lást 

árelfogadást és árérzékenységet 

és az árdiszkriminációt. befolyásoló tényezőket. 

Az értékesítéspolitika, értékesíté- 

si 

Legyen képes az értékesítési 

rendszer 

Legyen képes jellemezni a 

csatornák logisztikai és áruforgalmat előse- 

gítő 

kiválasztása funkcióit megfogalmazni. 

Legyen képes felismerni a keres- 

kedelem helyét a piacgazdaság- 

ban és elemezni szerepét. 

Legyen képes bemutatni a mar- 

keting és az elosztási csatornák 

közötti összefüggést. 

A kommunikációs politika Legyen képes meghatározni a 

megismerése kommunikáció fogalmát és ismer- 

tetni fajtáit. 

Tudja értelmezni a kommunikáci- 

ós folyamatot. 

A marketingkommunikáció Legyen képes megfogalmazni a 

eszközrendszere marketingkommunikáció lénye- 

gét. 

Legyen képes bemutatni a kom- 

munikációs mix elemeit. 

franchise-t. 

 

 

A reklám szerepe és fejlődése Tudja definiálni a reklám fogal- 
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mát és ismertetni szerepét. 

Legyen képes bemutatni a rek- 

lám fejlődését. 

Tudja jellemezni a reklám fajtáit. 

A reklámeszközök és reklámhor- 

dozók 

Tudjon különbséget tenni a rek- 

lámeszközök között. 
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Legyen képes bemutatni a rek- 

lámhordozók szerepét. 

Tudja azonosítani a reklámesz- 

közöket és a reklámhordozókat. 

Tudja elemezni a reklámhatáso- 

kat. 

A public relations értelmezése Tudjon válaszolni a public relati- 

ons fogalmára és jellemzőire 

vonatkozó kérdésekre. 

Legyen képes felsorolni a PR 

területeit. 

Tudjon különbséget tenni a külső 

és belső PR között. 

Tudjon különbséget tenni a PR 

akciók között, és ismerje a 

szponzorálás formáit. 

Az eladásösztönzés, a szemé- 

lyes 

Tudjon válaszolni az eladásösz- 

tönzés 

Legyen képes átlátni az eladási 

eladás fogalmára, funkcióira vonatkozó magatartás és az értékesítési 

mód 

kérdésekre. kapcsolatát. 

Legyen képes bemutatni az SP 

módszereket. 

Legyen képes ismertetni a sze- 

mélyes 

eladás fogalmátjellemzőit, elő- 

nyeit. 

Legyen képes bemutatni a PS 

területeit. 

Legyen képes ismertetni az el- 

adóval 

szemben támasztott követelmé- 

nyeket. 

Az image és az egyedi vállalati Tudja értelmezni az image lé- 

nyegét, 

arculat megfogalmazása fajtáit. 

Legyen képes bemutatni és ele- 

mezni a vállalati arculatot befo- 

lyásoló tényezőket. 

Legyen képes jellemezni a Cl 

összetevőit: formai és tartalmi 

elemeit. 

Az egyéb piacbefolyásolási esz- 

közök 

Legyen képes ismertetni a véd- 

jegy 

Tudja értelmezni a márkaépítés 

összevetése funkcióit, típusait. folyamatát és a márkahűséget. 

Legyen képes meghatározni a 

csomagolás funkcióit és típusait. 
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Tudjon válaszolni a vevőszolgá- 

lat szerepére és lényegére vo- 
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natkozó kérdésekre. 
 

 

Témák vizsgaszintek 

Középszint Kompetenciák kiegészítése 

emelt szinten 

A közgazdaságtudomány Legyen képes a közgazdaságtan 

alapfogalmainak szakszerű defi- 

niálására. 

Tudja értelmezni a munkameg- 

osztást, a gazdaság erőforrásait, 

a termelési tényezőket. 

Legyen képes értelmezni az 

erőforrások 

szűkösségét és a közgazdaság- 

tan 

válaszát a szűkösségre. 

Tudja értelmezni a piac elemeit 

és bemutatni a keresleti-kínálati 

függvényeket. 

Legyen képes jellemezni Mars- 

hall-kereszten egy termék piacát. 

Legyen képes ábrázolni a Mars- 

hall-keresztet. 

Tudja értelmezni a piaci egyen- 

súlytalanság eseteit. 

Tudjon számításokat végezni a 

keresleti és kínálati függvény 

ismeretében. 

A vállalat és a termelői magatar- 

tás 

Legyen képes jellemezni a válla- 

lat környezetét. 

Legyen képes értelmezni a tech- 

nikai és gazdasági hatékonyság 

fogalmát. 

Legyen képes bemutatni a gaz- 

dasági időtávokat és azok jelen- 

tőségét a vállalat életében. 

Tudjon különbséget tenni a külön- 

féle vállalati költségek között. 

Legyen képes alapadatokból 

különféle költségeket, illetve profi- 

tokat kiszámítani. 

Tudja ábrázolni az átlagköltség 

függvények közötti összefüggést, 

valamint a termelési függvény és 

a költségfüggvények közötti ösz- 

szefüggést, és tudjon számításo- 

kat végezni ezekkel kapcsolat- 

ban. 

 
3. Tájékozódás a Közgazdaságtan témaköreiben (csak emelt szinten) 
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A vállalat kínálata és a piac jelle- 

ge 

Tudja megkülönböztetni az egyes 

profitkategóriákat, legyen képes 

felismerni a köztük lévő össze- 

függést. 

Legyen képes kiszámítani a költ- 

ségeket, illetve profitokat. 

Tudja jellemezni az egyes piac- 

formákat. Legyen képes bemu- 

tatni és ábrázolni a profitmaxi- 

mum elérésének feltételeit tökéle- 

tes verseny esetén. 

Tudja jellemezni az üzemszüneti 

és a fedezeti pontot, valamint a 

veszteségminimalizálás állapotát. 
 

 

Legyen képes ábrázolni a 

profitmaximum elérésének feltét- 

eleit 

monopólium esetén. 

Tudja összehasonlítani a tökéle- 

tesen 

versenyző iparágat és a 

monopóliumot. 

Tudja ábrázolni és elemezni a 

fogyasztói többlet és a holtteher- 

veszteség alakulását, tudja 

számszerűen is meghatározni 

nagyságukat. 

Tudjon számításokat végezni az 

optimális termelési mennyiség, az 

üzemszüneti és fedezeti pont, ill. 

a 

profit vagy veszteség tömegének 

meghatározására. 

A vállalatok a nemzetközi piacon Tudja értelmezni a nemzeti piac- 

belpiac (EU)- külpiac-világpiac 

fogalmát. 

Legyen képes bemutatni a külső 

gazdasági hatások szerepét. 

Tudja értelmezni a komparatív 

előnyök kihasználását. Legyen 

képes bemutatni a vállalatok kül- 

piacra lépésének módjait. 

Legyen képes elmagyarázni a 

termékek versenyét a külpiacon. 

A makroökonómia alapösszefüg- 

gései 

Tudjon különbséget tenni a mikro- 

és makroszemlélet között. 
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Legyen képes ismertetni a mak- 

rogazdaság szereplőit és bemu- 

tatni a közöttük végbemenő j 

övedelemáramlásokat. 

A makrofolyamatok Tudja értelmezni az állam felada- 

tait, 

befolyásolhatósága az állami beavatkozások okait és 

a lehetséges megoldásokat. 

Tudja megkülönböztetni a mone- 

táris és a fiskális politika előnyeit 

és hátrányait. 

Ismerje a beavatkozás korlátait. 

Ismerje a makrogazdaság főbb 

problémáit: munkanélküliség, 

infláció. 
 

 

Témák vizsgaszintek 

Középszint Tartalmi kiegészítés emelt 

szinten 

A vállalkozási formák értelmezé- 

se 

A vállalatok fajtái. A vállalkozási formák 

Az egyéni és társas vállalkozá- 

sok 

jellemzői. A vállalkozások alapí- 

tásának, megszüntetésének jogi 

szabályai, gyakorlati teendői. 

A vállalkozás környezete. 

összehasonlítása. 

 
A vállalatok szervezeti átalakulá- 

sai. 

 

 

A vállalkozások tárgyi feltételei A telephely kiválasztása. A vállalkozás belső és külső 

képének 

A tevékenységhez szükséges kialakítása, üzleti és biztonsági 

berendezések, felszerelések, előírások. 

beszerzési lehetőségeik. 

Az áru- és vagyonvédelem rend- 

szerei. 

Az alapterület kihasználása. 

A vállalkozások személyi feltét- 

elei 

A vállalkozások munkaerő- A bérgazdálkodás mutatószá- 

mai. 

szükséglete. Bérszámfejtés készítése. 

Munkakörök kialakítása. A bérek összetétele, béren kívüli 

A munkaerő alkalmazásának, a juttatások. 

 
B) TÉMAKÖRÖK 

 
1. Tájékozódás a Gazdálkodási ismeretek témaköreiben 
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munkaviszony 
felmondásának
 
A jövedelem összetétele. 

teendői.
 
Az adóbevallás szerkezete, 
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A bérkifizetés bizonylatai. elkészítése. 

Bérgazdálkodás. 

A munkabér terhei, az adók. 

A vállalkozások erőforrásai és A vállalkozás erőforrásainak A mérlegadatok értelmezése. 

vagyona szerkezete. 

A vállalkozás vagyona, a mérleg 

tételei. 

Az egyszerűsített mérleg szerke- 

zete. 

A vállalkozások A vállalat céljai. A vállalkozásokat érintő adók. 

nyereségérdekeltsége, az ered- 

mény 

Az eredmény keletkezése. A vállalkozás eredményének 

keletkezése Az A típusú eredménykimutatás.  értelmezése. 

Az eredménykimutatás és a mér- 

leg kapcsolata. 

A vállalatok nyereségképzése. 

A vállalkozások tevékenységé- 

nek 

Az árbevétel összetétele. Költségfüggvények és kapcsola- 

taik. 

elemzése, a mutatószámok Az árképzés. Cash-flow számítása. 

alkalmazása, a likviditás figyelé- 

se 

 
 
 
 
 

A vállalkozások finanszírozási 

formái 

 
 
 
 
 

Az üzleti terv jelentősége, fejeze- 

tei 

 
Az üzleti terv készítésének fo- 

lyamata, 

A vállalat költségei. Az AFA szerepe. 

 
Önköltségszámítás. 

Hatékonyság, jövedelmezőség, 

fizetőképesség. 

A vállalkozás cash-flow-ja. 

A vállalkozás tőkeszükséglete. Az értékpapírok értékének 

 

A finanszírozás lehetőségei. meghatározása.  

Értékpapírok. Választás a finanszírozási for- 

mák 

Hitelek. között. 

Az üzleti terv jelentősége. 

Az üzleti terv fejezetei, szerkeze- 

te. 

A pénzügyi és marketing terv Az üzleti terv összeállítása. 

az üzleti terv összeállítása összeállítása. 
 

 

vizsgaszintek 

Témák Középszint Tartalmi kiegészítés emelt szin- 

ten 

A marketing kialakulása, fogal- ma, A marketing fogalma és alkalma- 

 
2. Tájékozódás a Marketing témaköreiben 



113 

 

zási A marketingkoncepció és a 

fejlődése területei. marketingorientáció érvényesülé- 
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A marketing, kereskedelmi mar- 

keting, szolgáltatásmarketing 

tartalma. 

A marketing-mix összetevői. 

se. 

A piac, a piaci környezet elem- 

zése 

A vállalat mikro- és A marketingstratégiák típusai, a 

 
makrokörny ezete. marketing hadviselés formái és 

A piac fogalma és kategóriái. A 

piac 

szerkezete és a piaci formák. A 

piaci 

szereplők és a piactípusok. 

megvalósításának elvei. 

 

 

Fogyasztói és szervezeti vásárlói  A fogyasztói magatartás modellje 

és a 

magatartás fogyasztói magatartást befolyá- 

soló 

A vásárlási folyamat 

befolyásolásának 

tényezők. marketing módszere. 

A vásárlói döntéseket befolyáso- 

ló 

A szervezeti vásárlók beszerzési 

tényezők. magatartását befolyásoló ténye- 

zők. 

A vásárlási folyamat szakaszai. 

A vásárlási magatartás típusai. 

A célpiaci marketing, A differenciálatlan és a differen- 

ciált 

 
 

 
A piac szegmentálásának is- 

mérvei. 

piacszegmentálás. marketingjellemzői. A szervezeti vásárlók 

A célpiacok kiválasztása A célpiaci marketing lényege és 

kialakulása. 

A piacszegmentáció lényege. 

A célpiacok kiválasztása. 

A termék pozicionálása. 

A marketing információs rendszer A marketing információszükség- 

lete. Az információs rendszer 

funkciói. 

piac szegmentációj a. 
 
 
 
 
 
 

A MIR belső rendszere, műkö- 

dése. 

A piackutatás fajtái, módszerei A marketing és a piackutatás A kutatási módszerek csoporto- 

sítása. 

kapcsolata. Mintavételi terv, kérdőív. 

A piackutatás funkciói, a piacku- 
t

a
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tás A piackutatási eredmények 

folyamata, módszerei. értékelése. 

A piackutatáshoz szükséges A piackutató jelentés. 

információk beszerzése. 

A piackutatási módok. 

A piackutatás felhasználási terü- A piackutatás eredményének 
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letei értékelése. 

A termékpolitika, termékfejlesztés A termék fogalma, a termék A termékpiaci stratégiák 

osztályozása, termékfejlesztési meghatározása, a termékportfó- 

lió. 

típusok. Ötletkeresési technikák. 

A termékpiaci stratégiák jelentő- 

sége. 

A termék piaci életgörbéjének és 

az 

életgörbe egyes szakaszainak 

jellemzői. 

Árpolitika, árstratégia Az ár fogalma és szerepe, az A fedezeti pont. 

árképzési rendszerek. A fogyasztói árelfogadást és 

Az árpolitika lényege, célkitűzé- 

sei. 

árérzékenységet befolyásoló 

Az árdifferenciálás és az tényezők. 

árdiszkrimináció. 

Az értékesítéspolitika, az értéke- 

sítési 

Az értékesítési csatorna szerep- 

lői, 

A franchise. 

csatornák fajtái. 

kiválasztása Az értékesítési rendszer logiszti- 

kai és áruforgalmat elősegítő 

funkciói. 

A kereskedelem helye és szere- 

pe a piacgazdaságban. 

A marketing és az elosztási csa- 

tornák közötti összefüggés. 

A kommunikációs politika A kommunikáció fogalma és 

fajtái. 

A kommunikációs folyamat. 

A marketingkommunikáció A marketingkommunikáció lé- 

nyege. 

eszközrendszere A kommunikációs mix elemei. 

A reklám szerepe és fejlődése A reklám fogalma és szerepe. 

A reklám fejlődése. 

A reklám fajtái. 

A reklámeszközök és reklámhor- 

dozók 

A reklámeszközök. 

 
A reklámhordozók szerepe. 

A public relations A public relations fogalma, jel- 

lemzői. 

A PR területei. A külső és belső 

PR. 

A PR akciók és a szponzorálás. 
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Az eladásösztönzés, a szemé- Az eladásösztönzés fogalma, Az eladási magatartás és az 
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lyes 

eladás funkciói. értékesítési 

Az SP módszerek. mód kapcsolata. 

A személyes eladás fogalma, 

jellemzői, 

előnyei. 

A PS területei. 

Az eladóval szemben támasztott 

követelmények. 

Az image és az egyedi vállalati Az image lényege, fajtái. 

arculat A vállalati arculatot befolyásoló 

tényezők. 

A Cl összetevői: formai és tar- 

talmi elemei. 

Az egyéb piacbefolyásolási esz- 

közök 

A védjegy funkciói, típusai. A márkaépítés folyamata és a 

 

A csomagolás funkciói és típusai. márkahűség. 

A vevőszolgálat szerepe, lénye- 

ge 
 

 

Témák vizsgaszintek 

Középszint Tartalmi kiegészítés emelt 

szinten 

A közgazdaságtudomány A közgazdaságtan alapfogalmai, 

alapkérdései. 

A piac elemei, a keresleti-kínálati 

függvények. 

A Marshall-kereszt, egy termék 

piacának jellemzése. 

A Marshall-kereszt ábrázolása. 

A piaci egyensúlytalanság esetei. 

Számítások a keresleti és kínálati 

függvény ismeretében. 

A vállalat és a termelői magatar- 

tás 

A vállalat fogalma, környezete. 

 
A technikai és gazdasági haté- 

konyság. 

A gazdasági időtávok és azok 

jelentősége a vállalat életében. 

A költségek különféle szempont- 

ok szerinti csoportosítása. 

Az átlagköltség függvények kö- 

zötti összefüggés. 

A termelési függvény és a költ- 

 
3. Tájékozódás a Közgazdaságtan témaköreiben (csak emelt szinten) 
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A vállalat kínálata és a piac jelle- 

ge 

ségfüggvények közötti összefüg- 

gés, az ezekkel kapcsolatos 

számítások. 

Profitkategóriák. 

Költségek, profitok, számítások a 

különféle költségek, ill. profitok 

körében. 

Az egyes piacformák jellemzői. 

 
A profitmaximum elérésének 

feltételei tökéletes verseny, ill. 

monopólium esetén. 

Az üzemszüneti és fedezeti pont 

fogalma és tartalma. 
 

 

Az optimális termelési mennyiség, 

az 

üzemszüneti és fedezeti pont, ill. 

a 

profit 

vagy veszteség tömege. 

A vállalatok nemzetközi piaci Piac - külpiac - világpiac. 

kapcsolatai. A külső gazdasági hatások sze- 

repe. 

A komparatív előnyök kihasználá- 

sa. 

A vállalatok külpiacra lépésének 

formái, fokozatai. 

A termékek versenye a külpiacon. 

A makroökonómia alapösszefüg- 

gései 

A mikro- és makroszemlélet kü- 

lönbsége. 

A makrogazdaság szereplői és a 

közöttük végbemenő jövedelem- 

áramlások. 

A makrofolyamatok Az állam feladatai, az állami 

befolyásolhatósága beavatkozás okai és a lehetséges 

megoldások. 
 

 

Középszint Emelt szint 

írásbeli vizsga Szóbeli vizsga írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 

100 pont 50 pont 100 pont 50 pont 

 
II. A VIZSGA LEÍRÁSA 

A vizsga részei 



112  

 

 

Közé pszint Emelt szint 

írásbeli vizsga Szóbeli vizsga írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A vizsgázó biztosít- 

ja 

szöveges adatok 

tárolására és 

megjelenítésére 

nem alkalmas 

zsebszámológép, 

vonalzók 

NINCS szöveges adatok 

tárolására és 

megjelenítésére 

nem alkalmas 

zsebszámológép, 

vonalzók 

NINCS 

A vizsgabizottságot NINCS NINCS NINCS NINCS 

működtető intéz- 

mény biztosítja 
 

 

Középszint 

írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

180 perc 15 perc 

100 pont 50 pont 

Feladatlap Marketing témakörök bemutatása 

Választást, rövid választ 

igénylő feladatok a gazdál- 

kodási ismeretek témakö- 

reiből 

Számítást igénylő 

feladatok a gazdálko- 

dási ismeretek téma- 

köreiből 

50 pont 50 pont 50 pont 
 

 

 
A vizsgán használható segédeszközök 

 
Nyilvánosságra hozandó anyag nincs 

KÖZÉPSZINT 

 
írásbeli vizsga 

Általános szabályok 

A központilag összeállított írásbeli vizsga célja, hogy ellenőrizhető képet adjon a vizsgázó 

gazdálkodási ismeretek tudásáról az ismeretek, a képességek és az alkalmazás tekintetében egya- 

ránt. A vizsga elősegíti, hogy a vizsgázók teljesítményei, az egyes iskolákban folyó vizsgák össze- 

mérhetőek legyenek, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy az oktatás eredményessége objektívebben 

mérhető legyen. 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

 
Tartalmi szerkezet 
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Kompetenciák % 

Teszt jellegű kérdéssor Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása 25 

Törvények, szabályok és összefüggések ismerete és 25 

alkalmazása 

Számítási feladatsor Pontos számolás, az eredmények értékelése, feladat- 25 

megoldás 

Összefüggések ábrázolása és értelmezése 25 

Összesen 100 

Lehetséges feladattípusok 

Feleletválasztás 

Igaz-hamis állítások 

Definíciók 

Kifejtő kérdések 

Dokumentumok összeállítása 

Számítási feladatok 

 
 

 

 
A középszintű érettségi vizsgán az írásbeli összes pontszám fele-fele arányban teszt jelle- 

gű, illetve számítási feladatok megoldásával érhető el. 

A központi írásbeli feladatsor ismeretanyagának összeállítása az egyes témakörökhöz 

tartozó részletes vizsga követelményeken alapul. 

A 15-20 kérdésből álló tesztjellegű kérdéssorban a gazdálkodási ismeretek fogalmai, tör- 

vényszerűségei, jelenségei és összefüggései jelennek meg. 

A gazdálkodási ismeretek számítási feladatainak megoldásai alkalmazás jellegű követel- 

ményekre is építenek. 

 
A feladatokra, részfeladatokra javasolt maximális pontszámok a feladatok, részfeladatok 

nehézségi fokát tükrözik. 

A feladatok és a feladatsor jellemzői 

Feleletválasztás 

Adott alternatívákból a helyes válasz megjelölése a tananyag összefüggéseinek megérté- 

sét igényli. 

Igaz-hamis állítások 
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Néhány állítást tartalmaz a feladatrész. A vizsgázóknak el kell dönteniük, hogy ezek az 
 

állítások szerintük igazak-e 
 

vagy sem. A válasz akkor teljes értékű, ha a vizsgázó néhány mondattal helyesen indokol- 
 

ja választását. 
 

Definíciók 
 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok, legtöbbször pontosan körülírható válaszokat 
 

várnak a tanulóktól. A feladatok a részletes követelményekben meghatározott tartalmak tudására 
 

irányulnak. 
 

Kifejtő kérdések 
 

Néhány összefüggő mondatban kell kifejteni a válaszokat. A feladatok a részletes köve- 
 

telményekben meghatározott tartalmak tudására irányulnak. 
 

Dokumentumok összeállítása 
 

Megadott adatok vagy információk alapján a gazdálkodási ismeretek témaköreiben meg- 
 

ismert és alkalmazott dokumentumok összeállítását kívánja meg a tanulóktól. 
 

Számítási feladatok 
 

A tanult összefüggések ismeretében különböző számításokat kell elvégezni, számadato- 
 

kat néhány mondattal értékelni a gazdálkodási ismeretek témaköreiből. 
 

Az írásbeli feladatlap értékelése 
 

A feladatok értékelésénél kötelező a központilag összeállított javítási-értékelési útmuta- 
 

tónak való megfelelés. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat az útmutató tar- 
 

talmazza. A javítás során az útmutatóban meghatározott pontozást kell alkalmazni. 
 

Szóbeli vizsga 
 

Általános szabályok 
 

A szóbeli vizsgára minimum 20, maximum 30 tételt kell készíteni, a tételsor frissítésének 
 

szükségességét évente meg kell vizsgálni. A szóbeli vizsgán semmilyen segédeszköz nem használ- 
 

ható. 
 

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 
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Tételtípusok 
 

Minden szóbeli tétel marketing témakörű. Minden feladat egy témakör általános bemu- 
 

tatását, a témakör meghatározott 
 

részeinek részletesebb kifejtését igényli gyakorlati példák ismertetésével. 
 

A tételcímek jellemzői, összeállításuk 
 

A tételek összeállításánál törekedni kell a változatos, a problémamegoldást ösztönző, 
 

egyértelmű megfogalmazásokra. 
 

A szóbeli vizsga alapvetően a marketing alapfogalmaira, az ezekhez kapcsolódó jelensé- 
 

gekre, összefüggésekre és törvényekre épülő, a marketing szemlélet elsajátításának bemutatását 
 

igényli a vizsgázóktól. A szóbeli vizsgán kiderül, hogy a vizsgázó képes-e a tényeket, a fogalmakat, 
 

a törvényszerűségeket szabatosan definiálni, megszerzett ismeretei felhasználásával marketing 
 

jelenségeket megmagyarázni, összefüggéseket alkalmazni, és a folyamatokat összehasonlítani. 
 

Tartalmi szerkezet 
 

A szóbeli témakörei 
 

A marketing kialakulásának, fogalmának, fejlődésének ismerete 
 

A piac, a piaci környezet elemzése 
 

A fogyasztói vásárlói magatartás tényezői 
 

A célpiaci marketing 
 

A marketing információs rendszere 
 

A piackutatás fajtáinak, módszereinek megfogalmazása 
 

A piackutatás felhasználási területei 
 

A termékpolitika és árpolitika értelmezése 
 

Az értékesítési csatornák kiválasztása 
 

A kommunikáció-marketingkommunikáció 
 

A reklám szerepe, reklámeszközök, reklámhordozók 
 

A public relations értelmezése 
 

Az eladásösztönzés, a személyes eladás 
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Szempontok, kompetenciák Pontszámok 

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése 20 

Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása 10 

Törvények, szabályok, összefüggések értelmezése 10 

Világosság, szabatosság, a felelet felépítése, a szakmai 10 

nyelv alkalmazása 

Szóbeli ÖSSZPONTSZÁM: 50 
 

 

Emelt szint 

írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

180 perc 20 perc 

100 pont 50 pont 

Feladatlap Marketing témakörök problémaközpontú bemuta- 

Választást, rövid választ 

igénylő feladatok a gazdál- 

kodási ismeretek témakö- 

reiből 

Számítási és geomet- 

riai feladatok a gaz- 

dálkodási ismeretek 

és a közgazdaságtan 

témaköreiből 

tása 

50 pont 50 pont 50 pont 
 

 

 
Az image és az egyedi vállalati arculat megfogalmazása 

Az egyéb piacbefolyásolási eszközök összevetése 

A szóbeli vizsgarész értékelése 

 
A szóbeli feleletet a vizsga követelmények szerint az alábbi szempontok és kompetenciák 

alapján kell értékelni: 

EMELT SZINTŰ VIZSGA 

 
írásbeli vizsga 

Általános szabályok 

Tartalmi szerkezet 

A feladatlap ismeretanyagának kiválasztása a témakörökhöz tartozó részletes követel- 

ményeken alapul, a feladattípusok 

pedig a képességjellegű követelményeknek felelnek meg. 

Az írásbeli feladatok megoldásánál használható eszközök, amelyeket a vizsgázók hoznak 

magukkal: szöveges adatok 
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Lehetséges feladattípusok 

Feleletválasztás 

Igaz-hamis állítások 

Definíciók 

Kifejtő kérdések 

Dokumentumok összeállítása 

Számítási és geometriai feladatok 
 

A feladatok és a feladatsor jellemzői 
 

Feleletválasztás 
 

Adott alternatívákból a helyes válasz megjelölése a tananyag összefüggéseinek megérté- 
 

sét igényli. 
 

Igaz-hamis állítások 
 

Néhány állítást tartalmaz a feladatrész. A vizsgázóknak el kell dönteniük, hogy ezek az 
 

állítások szerintük igazak-e vagy sem. A válasz akkor teljes értékű, ha a vizsgázó néhány mondat- 
 

tal helyesen indokolja választását. 
 

Definíciók 
 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok, legtöbbször pontosan körülírható válaszokat 
 

várnak a tanulóktól. A feladatok a részletes követelményekben meghatározott tartalmak tudására 
 

irányulnak. 
 

Kifejtő kérdések 
 

Néhány összefüggő mondatban kell kifejteni a válaszokat. A feladatok a részletes köve- 
 

telményekben meghatározott tartalmak tudására irányulnak. 
 

Dokumentumok összeállítása 
 

Megadott adatok vagy információk alapján a gazdálkodási ismeretek témaköreiben meg- 
 

ismert és alkalmazott dokumentumok összeállítását kívánja meg a tanulóktól. 
 

Számítási és geometriai feladatok 

 
tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, vonalzók. 

 
Az írásbeli feladatlap jellemzői 
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A tanult összefüggések ismeretében különböző számításokat kell elvégezni, függvényeket 
 

ábrázolni, számadatokat, ábrákat néhány mondattal értékelni a gazdálkodási ismeretek és a köz- 
 

gazdaságtan témaköreiből. 
 

Az írásbeli feladatlap értékelése 
 

A feladatok értékelésénél kötelező a javítókulcsnak való megfelelés. A javítókulcstól való 
 

eltérés lehetőségeit a konkrét feladatlapok javítási-értékelési útmutatói jelzik. A többletmegoldá- 
 

sok a végső pontszámba nem számíthatók bele. 
 

Szóbeli vizsga 
 

Általános szabályok 
 

A szóbeli vizsgára minimum 20 tételt kell készíteni, a tételsor frissítésének szükségessé- 
 

gét évente meg kell vizsgálni. A szóbeli vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. 
 

A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 
 

A szóbeli vizsga a marketing jelenségek és események tematikus szempontú (probléma- 
 

központú) bemutatását kívánja a tanulóktól. A marketing események és jelenségek problémaköz- 
 

pontú bemutatása nem igényel a témakörökben megjelenőknél több konkrét ismeretet, hanem az 
 

elsajátítottak alkalmazását várja el. 
 

A szóbeli feleleteket a vizsga követelmények szerint az alábbi szempontok és kompeten- 
 

ciák alapján a szaktárgyi bizottság értékeli: 
 

A felelet elbírálásakor nagy súllyal szerepeljen a feladat megértése, a tématartás, a lényeg 
 

kiemelése, a jelenségek, összefüggések megmagyarázása, alkalmazása, marketing folyamatok tör- 
 

vényszerűségekkel történő összehasonlítása. 
 

Értékelni kell az alapfogalmak ismeretét, definiálását és alkalmazását. Minden tételnél 
 

meg kell követelni 1-2 alapfogalom, törvényszerűség szakszerű ismeretét, és a törvények, szabá- 
 

lyok, összefüggések értelmezését. 
 

A feleletek felépítése legyen világos, megfogalmazása szabatos. A vizsgán értékelni kell, 
 

hogy a vizsgázó a szakmai nyelvet hogyan alkalmazza. 
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A maximális pontszám feltétele, hogy a vizsgázó a tételben szereplő, illetve közvetlenül 
 

ahhoz kapcsolódó marketing ismeretekről lényegre törően, logikusan szerkesztett, önálló előadás- 
 

ban és helyes nyelvhasználattal adjon számot. 
 

Biztosan ismerje a tényanyagot, egyértelműen és helyesen használja a marketing fogal- 
 

makat. Képes legyen egyszerűbb piaci, marketing problémák megvilágítására, az események kö- 
 

zötti összefüggések bemutatására. 
 

Tartalmi szerkezet 
 

A szóbeli témakörei: 
 

A piaci környezet elemzése 
 

A fogyasztói és szervezeti vásárlói magatartás 
 

A célpiaci marketing, piacszegmentálás 
 

A marketing információs rendszere 
 

A piackutatás 
 

A termékpolitika, termékfejlesztés 
 

Árpolitika, árstratégia 
 

Az értékesítéspolitika, az értékesítési csatornák kiválasztása 
 

A kommunikációs politika 
 

A reklám 
 

A public relations 
 

Az eladásösztönzés, a személyes eladás 
 

Az image és az egyedi vállalati arculat 
 

Egyéb piacbefolyásolási eszközök 
 

A tételcímek jellemzői, összeállításuk 
 

A tételek összeállításánál törekedni kell a változatos, a problémamegoldást ösztönző, 
 

egyértelmű megfogalmazásokra. 
 

A szóbeli vizsgarész értékelése(Szóbeli ÖSSZPONTSZÁM:50) 
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Szempontok, kompetenciák Pontszámok 

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése 20 

Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása 10 

Törvények, szabályok, összefüggések értelmezése 10 

Világosság, szabatosság, a felelet felépítése, a szakmai nyelv alkal- 10 

mazása 

 

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK 

I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

A) KOMPETENCIÁK 

A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és 

fogalmaira vonatkozó - az adott témakörhöz rendelhető - szakmacsoportos alapozás követelményeivel. 

 

1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1.1 A vendéglátás alapjai Legyen képes a vendéglátás történeti 

kialakulásának és fejlődésének hazai 

szakaszait, azok jellegzetességeit ismer- 

tetni. 

Legyen képes a vendéglátás fogalmának 

meghatározására. 

 

1.2 A vendéglátás tevékenységi 

körei 

Tudja a vendéglátás feladatkörét jelle- 

mezni. 

Legyen képes a termelés, az értékesítés 

és a szolgáltatás, mint tevékenység fo- 

galmi meghatározására. 

Legyen képes a vendéglátás tárgyi és 

személyi feltételeinek meghatározására. 

Tudja a vendéglátás dolgozóival szem- 

ben támasztott követelményeket. 

Ismerje a vendéglátás és a környezetvé- 

delem összefüggéseit. 

1.3 A vendéglátás üzlethálózata Tudja a vendéglátó üzletek szakjelleg 

szerinti csoportosítását. 

Üzletkörök, üzlet típusok jellemzői. 

Ismerje a vendéglátó üzletek kategori- 

zálásának szempontjait. 

1.4 A turizmus alapjai Tudja értelmezni a turizmus fogalmát. 

Legyen képes bemutatni a turizmus ki- 

alakulásának főbb történeti szakaszait és 

azok jellegzetességeit. 

A turizmus helye a nemzetgazdaságban. 

Tudja értékelni a turizmus gazdasági és 

társadalmi jelentőségét. 

Ismerje a turizmus összefüggéseit a 

nemzetgazdaság egyéb ágaival. 

1.5 A turizmus tevékenysége, 

tevékenységi formái fajtái 

Tudja értelmezni az aktív és passzív 

turizmus fogalmának lényegét. 

Legyen képes meghatározni az aktív és 

passzív turizmus feltételrendszerét. 

Tudjon az aktív és passzív turizmushoz 

kapcsolódó programokat tervezni. 

1.6 A turizmus és a környezet Tudja a turizmushoz kapcsolódó leg- Ismerje a turizmus és környezetvédelem 

 
A szóbeli feleletet a vizsga követelmények szerint az alábbi szempontok és kompetenciák 

alapján kell értékelni: 
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összefüggései fontosabb természetföldrajzi tényezőket. összefüggéseit. 

1.7 A vendéglátás és a turizmus 

kapcsolata 

A vendéglátás és a turizmus fogalmi 

összefüggései, kapcsolódási pontjaik. 
 

1.8 A turizmus, mint tevékeny- 

ség feltételrendszere 

Legyen képes felsorolni a turizmust 

lebonyolító szervezeteket és jellemzői- 

ket. 

Legyen képes felsorolni a turizmus tár- 

gyi és személyi feltételeit. 

Legyen képes felsorolni a turizmus dol- 

gozóival szemben támasztott követel- 

ményeket. 

Ismerje a turizmust lebonyolító szerve- 

zetek működési feltételeit, a működésre 

vonatkozó legfontosabb jogszabályokat. 

Tudja a turizmus szervezetei közötti 

kapcsolatrendszer lényegét. 

1.9 A turizmus piaca Tudja a piac fogalmi meghatározását. 

Ismerje a piac elemeinek fogalmi meg- 

határozását (kereslet, kínálat, ár) és azok 

összefüggéseit. 

Legyen képes bemutatni a turisztikai 

piac jellemzőit. 

Tudja a turisztikai piac alakulására ható 

tényezőket. 

Legyen képes meghatározni a gazdasági 

verseny fogalmát, feltételeit. 

Tudja elemezni a piaci kockázat lénye- 

gét. 

Ismerje az árképzést a turizmusban. 

Legyen képes vázolni a hazai turizmus 

fejlesztési lehetőségeit. 

Ismertesse a turisztikai fogadóképesség 

fogalmát és a turizmus kínálatát. 

Ismertesse a turisztikai keresletet befo- 

lyásoló tényezőket. 

Legyen képes meghatározni a gazdasági 

verseny fogalmát a turizmus piacán. 

Ismerje a piaci kockázat fogalmát és 

lényegét. 

Ismertesse a beutaztatás és kiutaztatás 

árképzési szempontjait. 

1.10 A vendéglátás piaca Tudja a vendéglátás piacának általános 

jellemzőit. 

Tudja a vendéglátás piacára ható ténye- 

zőket. 

Tudja jellemezni hazai vendéglátás fej- 

lesztési lehetőségeit. 

Ismerje az árképzést a vendéglátásban. 

Ismerje a vendéglátás iránti keresletet 

befolyásoló tényezőket. 

Legyen képes vendéglátás kínálatának 

tervezésére, marketing szemléletű ár- 

képzésre. 

Legyen képes ismertetni a gazdasági 

verseny helyzetét a vendéglátás piacán. 

Legyen képes elemezni a kockázati for- 

mákat és tényezőket a vendéglátás pia- 

cán. 

1.11 Általános ügyviteli alapis- 

meretek 

Tudja az ügyvitel fogalmi meghatározá- 

sát. 

Legyen képes csoportosítani az ügyviteli 

feladatokat. 

Tudja az elszámolás és elszámoltatás 

lényegi meghatározását. 

Tudja értelmezni az ellenőrzés fogalmát, 

ismertetni fajtáit. 

Legyen képes ismertetni az ellenőrzés 

hatását a gazdálkodás egészére. 

1.12 A turizmus és a vendéglátás 

ügyvitele 

Tudja felsorolni a turizmus és a vendég- 

látás ügyviteli feladatait. 

Tudja a bizonylat fogalmi meghatározá- 

sát bizonylat fogalma, fajtáit, a kiállítás 

szabályait. 

Tudja az üzleti levelezés szabályait, 

formai és tartalmi követelményeit, a 

kezelési szabályait. 

Tudja a leltár fogalmi meghatározást, 

fajtáit, szabályait. 

Tudjon üzleti levelet készíteni. 

Tudjon forgatókönyvet készíteni a tu- 

rizmus és a vendéglátás területén. 

Legyen képes ismertetni a turizmushoz 

és a vendéglátáshoz kapcsolódó leltáro- 

zás funkcióját, sajátosságait. 

Ismerje az elszámolás és elszámoltatás 

sajátosságait a vendéglátásban és a tu- 

rizmusban. 
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2. Szállodai alapismeretek 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

2.1 Szálláshelyek, szállodák Tudja a szálláshely fogalmát definiálni, 

fajtáit ismertetni. 

Legyen képes ismertetni a szálláshelyek, 

szállodák kínálati elemeit. 

Tudja a szállodák kategorizálásának 

elveit. 

2.2 A szálloda működésének 

tárgyi feltételei 

Ismerje a szálloda telepítésének szem- 

pontjait. 

Ismerje a szálloda működésének tárgyi 

feltételeit. 

Tudja a szálloda helyiségeit és berende- 

zéseit. 

Legyen képes ismertetni a vendégszoba 

kialakításának jellemzőit, berendezéseit, 

felszereléseit. 

Legyen képes a kockázati tényezők 

ismertetésére a szálláshely létesítés és 

értékesítés vonatkozásában. 

2.3 A szálloda működésének 

személyi feltételei 

Legyen képes ismertetni a szálloda, 

szervezeti felépítését, a szállodai mun- 

kaköröket és az azokhoz kapcsolódó 

feladatokat. 

Legyen képes a munkaerő gazdálkodás 

fogalmi meghatározására. 

Tudja a szállodai dolgozóval szemben 

támasztott alap- és szakmai követelmé- 

nyeket. 

Ismerje a szállodai menedzsment fela- 

datait felelősségét. 

Legyen képes ismertetni a szállodai te- 

vékenység funkciójának, hatását a szer- 

vezeti felépítésre. 

Ismertesse a szálloda funkcionális rend- 

szerét, az irányítás szintjeit, összefüggé- 

seit. 

2.4 Szállodai ügyvitel Legyen képes meghatározni a szállodai 

értékesítéshez kapcsolódó ügyviteli fe- 

ladatokat. 

Ismerje a szálláshely értékesítés részte- 

rületeinek ügyviteli szabályait. 

Tudja a vendég érkeztetésével és eluta- 

zásával kapcsolatos adminisztratív fela- 

datokat. 

Legyen képes ismertetni a szobafogla- 

lási rendszer fogalmát, funkcióját, fajtá- 

it, és hazai gyakorlatát. 

2.5 A szállodai gazdálkodás Tudja a szállodai gazdálkodás tervezé- 

sének területeit. 

Legyen képes a bevétel és a költségek 

csoportosítására. 

Legyen képes a szállodai jövedelmező- 

ség fogalmi meghatározására, az 

eredménykimutatás lényegi megfogal- 

mazására. 

Ismerje a szállodai bevétel elszámolá- 

sának módját. 

Legyen képes ismertetni a szállodai 

gazdálkodás eredménymutatóit, a muta- 

tók közötti összefüggéseket. 

Tudja az eredménykimutatás menetét. 

2.6 A szállodai tevékenységhez 

kapcsolódó legfontosabb speciá- 

lis jogszabályok, rendeletek és 

előírások 

Tudja a szálloda biztonsági előírásait. 

Tudja a tűzvédelem szabályait. 

Legyen képes értelmezni a tulajdonvé- 

delem fogalmát, a szálloda kártérítési 

felelősségét. 

Legyen képes összefoglalni a munkavé- 

delem, egészségügy, környezetvédelem 

szálláshelyekre jellemző előírásait. 

 

Tudja kezelni a vendégpanaszokat. 

Tudjon adott szakmai szituációban dön- 

tést hozni, döntését érvekkel alátámasz- 

tani. 



123  

 

3. Marketing alapismeretek 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

3.1 A marketing fogalma, fejlő- 

dése 

Tudja értelmezni a marketing fogalmát 

és alkalmazási területeit. 

Tudja a marketing fejlődési fázisait. 

Tudjon különbséget tenni a marketing- 

mix elemei között. 

Ismerje a marketing folyamatát. 

3.2 A piac, a piaci környezet 

elemzése 

Legyen képes felismerni a vállalat mik- 

ro- és makrokörnyezetét. 

Tudja definiálni a piac fogalmát, és ka- 

tegóriáit. 

Legyen képes bemutatni a szerkezetét, a 

piaci formákat. 

Tudja jellemezni a piaci szereplőket és 

a piac típusokat. 

Ismerje a piac méretének mutatószámait. 

3.3 A fogyasztói magatartás Tudja értelmezni a fogyasztói magatar- 

tást befolyásoló tényezőket. 

Legyen képes bemutatni a vásárlói dön- 

téseket befolyásoló tényezőket. 

Tudjon különbséget tenni a vásárlási 

folyamat szakaszai között. 

Legyen képes elemezni a vásárlási ma- 

gatartás típusait. 

Legyen képes elemezni a szervezetek 

beszerzési döntéseinek folyamatát. 

3.4 A piacszegmentálás. A cél- 

piacok kiválasztása 

Tudja értelmezni a célpiaci marketing 

lényegét és kialakulását. 

Tudja értelmezni a piacszegmentáció 

lényegét. 

Legyen képes bemutatni a célpiacok 

kiválasztásának elemeit. 

Ismerje a termék pozicionálást. 

3.5 A marketing információs 

rendszer 

Legyen képes meghatározni a marke- 

ting információszükségletét. 

Legyen képes bemutatni az 

információsrendszer funkcióit. 

Tudja értelmezni a MIR belső rendsze- 

rét, működését. 

3.6 A piackutatás fajtái, módsze- 

rei, felhasználási területei 

Legyen képes értelmezni a piackutatás 

funkcióit, folyamatát. 

Tudjon piackutatáshoz szükséges infor- 

mációkat beszerezni. 

Ismerje a piackutatás módszereit. 

Legyen képes jellemezni a kutatási 

módszereket és alkalmazási területeit. 

Legyen képes a piackutatási eredménye- 

ket értékelni. 

3.7 A termékpolitika, termékfej- 

lesztés 

Tudjon válaszolni a termék fogalmának 

kérdésére, osztályozását bemutatni. 

Legyen képes a termékfejlesztés lénye- 

gét ismertetni. 

Tudja elemezni a termék piaci életgör- 

béjét és az életgörbe egyes szakaszainak 

jellemzőit. 

Tudja jellemezni az ötletkeresési tech- 

nikákat a termékfejlesztésben. 

Ismerje a marketing eszközök alkalma- 

zásának lehetőségeit az életgörbe egyes 

szakaszaiban. 

3.8 Árpolitika, árstratégia Tudjon felelni az ár fogalmára és szere- 

pére, ismerje az árképzési elveket. 

Ismerje az árképzés marketing szempon- 

tú értelmezését. 

Tudja értelmezni az árak jogi szabályo- 

zásának alapelveit. 

Ismerje az árdifferenciálás jelentőségét. 

Legyen képes bemutatni a fedezeti pont 

értelmezését. 

Legyen képes megfogalmazni a fogyasz- 

tói árelfogadást és árérzékenységet befo- 

lyásoló tényezőket. 

3.9 Az értékesítéspolitika, érté- 

kesítési csatornák kiválasztása 

Ismerje az értékesítési csatornák fajtáit, 

tudja azokat jellemezni. 

Legyen képes az értékesítési rendszer 

logisztikai és áruforgalmat elősegítő 

funkcióit megfogalmazni. 

Legyen képes bemutatni a marketing és 

Legyen képes felismerni a kereskede- 

lem helyét és szerepét a piacgazdaság- 

ban. 

Legyen képes jellemezni a franchiset. 
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 az elosztási csatornák közötti összefüg- 

gést. 
 

3.10 A marketingkommunikáció 

eszközrendszere 

Legyen képes megfogalmazni a marke- 

tingkommunikáció lényegét. 

Legyen képes bemutatni a kommuniká- 

ciós mix elemeit. 

 

3.11 A reklám szerepe, tervezése Legyen képes ismertetni a reklám fo- 

galmát és szerepét. 

Tudja jellemezni a reklám fajtáit. 

Legyen képes bemutatni a reklám fejlő- 

dését. 

Legyen képes bemutatni a reklám szere- 

pét a fogyasztók mindennapi életében. 

3.12 A Public Relations Tudjon válaszolni a Public Relations 

fogalmára, ismerje jellemzőit. 

Legyen képes felsorolni a PR területeit. 

Tudjon különbséget tenni a külső és 

belső PR között. 

Tudjon különbséget tenni a PR akciók 

között, és ismerje a szponzorálás formá- 

it. 

3.13 Az eladásösztönzés, és a 

személyes eladás 

Tudjon válaszolni az eladásösztönzés 

fogalmára, funkcióira vonatkozó kérdé- 

sekre. 

Ismerje az eladásösztönzés módszereit. 

Legyen képes ismertetni a személyes 

eladás fogalmát, jellemzőit, előnyeit. 

Legyen képes ismertetni az eladóval 

szemben támasztott követelményeket. 

Legyen képes átlátni az eladási maga- 

tartás és az értékesítési mód kapcsolatát. 

3.14 Az image és az egyedi vál- 

lalati arculat 

Tudja értelmezni az image lényegét. 

Tudja értelmezni a CorporateIdentity 

lényegét. 

Legyen képes ismertetni az image fajtá- 

it. 

Legyen képes bemutatni a 

CorporateIdentity tartalmi és formai 

kialakítását. 

3.15 Az egyéb piacbefolyásolási 

eszközök 

Legyen képes ismertetni a védjegy 

funkcióit, típusait. 

Legyen képes meghatározni a csomago- 

lás funkcióit és típusait. 

Legyen képes ismertetni a direkt marke- 

ting lényegét. 

Tudja értelmezni a márkaépítés folya- 

matát és a márkahűséget. 

Ismertesse a direkt marketing fő csator- 

náit. 

Tudjon válaszolni a vevőszolgálat sze- 

repére, és lényegére vonatkozó kérdé- 

sekre. 

Ismerje az online marketing jelentősé- 

gét. 
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B) TÉMAKÖRÖK 

A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és 

fogalmaira vonatkozó - az adott témakörhöz rendelhető - szakmacsoportos alapozás követelményeivel. 

 

1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1.1 A vendéglátás alapjai A vendéglátás történeti kialakulása, 

fejlődésének hazai szakaszai. 

A vendéglátás fogalma, feladata. 

A vendéglátás helye a nemzetgazdaság- 

ban. 

 

1.2 A vendéglátás tevékenységi 

körei 

Az árubeszerzés, a raktározás, termelés, 

az értékesítés és a szolgáltatás fogalmi 

meghatározása, folyamata, módjai. 

A vendéglátás tárgyi és személyi feltét- 

elei. 

A vendéglátás dolgozóival szemben 

támasztott követelmények. 

A vendéglátás és a környezetvédelem 

összefüggései. 

1.3 A vendéglátás üzlethálózata A vendéglátás szakjelleg szerinti cso- 

portosítása. 

Üzletkörök, üzlet típusok jellemzői. 

A vendéglátó üzletek kategorizálásának 

szempontjai. 

1.4 A turizmus alapjai A turizmus fogalma. 
A turizmus kialakulásának főbb történeti 

szakaszai és azok jellegzetességei. 

A turizmus helye a nemzetgazdaságban. 

A turizmus gazdasági és társadalmi 

jelentősége. 

A turizmus összefüggései a nemzetgaz- 

daság egyéb ágaival. 

1.5 A turizmus tevékenysége, 

tevékenységi formái fajtái 

Az aktív és passzív turizmus fogalmi 

meghatározása. 

Az aktív és passzív turizmus feltétel- 

rendszere. 

Az aktív turizmus fogalomkörébe tarto- 

zó program lehetőségek tervezése. 

A passzív turizmus fogalomkörébe tar- 

tozó program lehetőségek tervezése. 

1.6 A turizmus és a környezet 

összefüggései 

A turizmushoz kapcsolódó legfontosabb 

természetföldrajzi tényezők. 

A turizmus és környezetvédelem össze- 

függései. 

1.7 A vendéglátás és a turizmus 

kapcsolata 

A vendéglátás és a turizmus fogalmi 

összefüggései, kapcsolódási pontjaik. 
 

1.8 A turizmus, mint tevékeny- 

ség feltételrendszere 

A turizmust lebonyolító szervezetek és 

jellemzőik. 

A turizmus tárgyi és személyi feltételei. 

A turizmus dolgozóival szemben tá- 

masztott követelmények. 

A turizmust lebonyolító szervezetek 

működési feltételei, a működésre vonat- 

kozó legfontosabb jogszabályok. 

A turizmus szervezetei közötti kapcso- 

latrendszer. 

1.9 A turizmus piaca A piac fogalma. 
A piac elemeinek fogalmi meghatározá- 

sa (kereslet, kínálat, ár) és azok össze- 

függései. 

A turisztikai piac jellemzői. 

A turisztikai piac alakulására ható té- 

nyezők. 

A gazdasági verseny fogalma, feltételei. 

A piaci kockázat. 

Árképzés a turizmusban. 

A hazai turizmus fejlesztési lehetőségei. 

A turisztikai fogadóképesség, a turiz- 

mus kínálata. 

A turisztikai kereslet és az azt befolyá- 

soló tényezők. 

Gazdasági verseny a turizmus piacán. 

A piaci kockázat. 

A beutaztatás és kiutaztatás árképzési 

szempontjai. 

1.10 A vendéglátás piaca A vendéglátás piacának jellemzői. A 

vendéglátás piacára ható tényezők. 

A hazai vendéglátás fejlesztési lehetősé- 

A vendéglátás iránti keresletet befolyá- 

soló tényezők. 

A vendéglátás kínálatának tervezése, 
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 gei. 

Árképzés a vendéglátásban 

marketing szemléletű árképzés. 

Gazdasági verseny a vendéglátás piacán. 

Kockázati formák és tényezők a vendég- 

látás piacán. 

1.11 Általános ügyviteli alapis- 

meretek 

Az ügyvitel fogalma. 
Az ügyviteli feladatok csoportosítása. 

Az elszámolás és elszámoltatás lényegi 

meghatározása. 

Az ellenőrzés fogalmi meghatározása, 

fajtái. 

Az ellenőrzés hatása a gazdálkodás 

egészére. 

1.12 A turizmus és a vendéglátás 

ügyvitele 

A turizmus és a vendéglátás ügyviteli 

feladatai. 

A bizonylat fogalma, fajtái, kiállítás 

szabályai. 

Az üzleti levelezés szabályai, formai és 

tartalmi követelményei, kezelési szabá- 

lyai. 

A leltár fogalma, fajtái, szabályai. 

Üzleti levél készítése. 

Forgatókönyv készítés. 

A leltározás fogalma, funkciója, szabá- 

lyai. 

Az elszámolás és elszámoltatás sajátos- 

ságai a vendéglátásban és a turizmusban. 

A forgatókönyv fogalma, fajtái, készíté- 

sének szabályai. 

2. Szállodai alapismeretek 

 
TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

2.1 Szálláshelyek, szállodák és 

egyéb szálláshelyek 

A szálláshely fogalma, fajtái. Egyéb 

szálláshelyek. 

A szálláshelyek, szállodák kínálati ele- 

mei. 

A szállodák és egyéb szálláshelyek ka- 

tegorizálásának elvei. 

2.2 A szálloda és egyéb szállás- 

helyek működésének tárgyi fel- 

tételei 

A szálloda telepítésének szempontjai. 

A szálloda működésének tárgyi feltét- 

elei. 

A szálloda helyiségei és berendezései. 

A vendégszoba kialakításának jellemzői, 

berendezése, felszerelése. 

Kockázati tényezők a szálloda és egyéb 

szálláshelyek létesítés és értékesítés 

vonatkozásában. 

2.3 A szálloda és egyéb szállás- 

helyek működésének személyi 

feltételei 

A szálloda, szervezeti felépítése. 

A szállodai munkakörök és az azokhoz 

kapcsolódó feladatok. 

A munkaerő gazdálkodás fogalma. 

A szállodai dolgozóval szemben támasz- 

tott alap- és szakmai követelmények. 

A szállodai menedzsment feladatai, 

felelőssége. 

A szállodai tevékenység funkciói, hatása 

a szervezeti felépítésre. 

A szálloda funkcionális rendszere. 

Az irányítás szintjei, összefüggései. 

2.4 Szállodai és egyéb szálláshe- 

lyek ügyvitel 

A szállodai értékesítéshez kapcsolódó 

ügyviteli feladatok. 

A szálláshely értékesítés részterületei- 

nek ügyviteli szabályai. 

A vendég érkeztetésével szállodai gaz- 

dálkodás tervezése, területei és elutazá- 

sával kapcsolatos adminisztratív felada- 

tok. 

A szobafoglalási rendszer fogalma, 

funkciója, fajtái, hazai gyakorlata. 

2.5 A szállodai és egyéb szállás- 

helyek gazdálkodás 

A bevétel és a költségek csoportosítása. 

A szállodai jövedelmezőség fogalma, az 

eredmény kimutatás lényege. 

A szállodai bevétel elszámolása. 

A szállodai gazdálkodás eredménymuta- 

tói, a mutatók közötti összefüggések. 

Az eredménykimutatás menete. 

2.6 A szállodai tevékenységhez 

kapcsolódó legfontosabb speciá- 

lis jogszabályok, rendeletek és 

előírások 

A szálloda biztonsági előírásai. 

A tűzvédelem szabályai. 

A tulajdonvédelem fogalma, a szálloda 

kártérítési felelőssége. 

Munkavédelem, egészségügy, környe- 

zetvédelem szálláshelyekre jellemző 

előírásai. 

A vendégpanaszok kezelésének módjai. 

Döntés váratlan helyzetekben. 
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3. Marketing alapismeretek 
TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

3.1 A marketing fogalma, fejlő- 

dése 

A marketing fogalma és alkalmazási 

területei. 

A marketing fejlődése. 

A marketing-mix elemek. 

A marketing folyamata. 

3.2 A piac, a piaci környezet 

elemzése 

A vállalat mikro- és makrokörnyezete. 

A piac fogalma, és kategóriái. A piac 

szerkezete. 

Piaci formák. 

Piaci szereplők és a piactípusok. 

A piac méretének mutatószámai. 

3.3 A fogyasztói magatartás A fogyasztói magatartást befolyásoló 

tényezők. 

A vásárlói döntéseket befolyásoló té- 

nyezők. 

A vásárlási folyamat szakaszai. 

A vásárlási magatartás típusai. 

A szervezetek beszerzési döntéseinek 

folyamata. 

3.4 A piacszegmentálás A célpi- 

acok kiválasztása 

A célpiaci marketing lényege és kiala- 

kulása. 

A piacszegmentáció. 

A célpiacok kiválasztása. 

A termék pozicionálása. 

3.5 A marketing információs 

rendszer 

A marketing információszükséglete. 

Az információs rendszer funkciói. 

A MIR belső rendszere, működése. 

3.6 A piackutatás fajtái, módsze- 

rei, felhasználási területei 

A piackutatás funkciói, folyamata. 

A piackutatáshoz szükséges információk 

beszerzése. 

A piackutatás módszerei. 

A kutatási módszerek jellemzése, al- 

kalmazási területei. 

A piackutatási eredmények értékelése. 

3.7 A termékpolitika, termékfej- 

lesztés 

A termék fogalma, osztályozás. 

A termékfejlesztés. 

A termék piaci életgörbéjének és az 

életgörbe egyes szakaszainak jellemzői. 

Ötletkeresési technikák a termékfejlesz- 

tésben. 

A marketing eszközök alkalmazásának 

lehetőségei az életgörbe egyes szakasza- 

iban. 

3.8 Árpolitika, árstratégia Az ár fogalma és szerepe, az árképzési 

elvek. 

Az árképzés marketing szempontú ér- 

telmezése. 

Az árak jogi szabályozásának alapelvei. 

Az árdifferenciálás jelentősége. 

 

A fedezeti pont értelmezése. 

A fogyasztói árelfogadást és árérzékeny- 

séget befolyásoló tényezők. 

3.9 Az értékesítéspolitika, érté- 

kesítési csatornák kiválasztása 

Az értékesítési csatornák fajtái, jellem- 

zésük. 

Az értékesítési rendszer logisztikai és 

áruforgalmat elősegítő funkciói. 

A marketing és az elosztási csatornák 

közötti összefüggés. 

A kereskedelem helye és szerepe a pi- 

acgazdaságban. 

A franchise. 

3.10 A marketingkommunikáció 

eszközrendszere 

A marketingkommunikáció lényege. 

A kommunikációs mix elemei. 
 

3.11 A reklám szerepe, tervezése A reklám fogalma és szerepe. 

A reklám fajtái. 

A reklám fejlődése. 

A reklám a fogyasztók mindennapi éle- 

tében. 

3.12 A Public Relations A Public Relations fogalma, jellemzői. 

A PR területei. A külső és belső PR. 

A PR akciók, és a szponzorálás. 

3.13 Az eladásösztönzés, és a 

személyes eladás 

Az eladásösztönzés fogalma, funkciói. 

Az eladásösztönzés módszerei. 

A személyes eladás fogalma, jellemzői, 

előnyei. 

Az eladóval szemben támasztott köve- 

telmények. 

Az eladási magatartás és az értékesítési 

mód kapcsolata. 
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3.14 Az image és az egyedi vál- 

lalati arculat 

Az image lényege, fajtái. 

A CorporateIdentity lényege. 

Az image fajtái. 

A CorporateIdentity 
A CorporateIdentity tartalmi és formai 

elemei kialakítása. 

3.15 Az egyéb piacbefolyásolási 

eszközök 
A védjegy funkciói, típusai. 

A csomagolás funkciói, és típusai. 

A direkt marketing lényege. 

A márkaépítés folyamata és a márkahű- 

ség. 

A direkt marketing fő csatornái. 

A vevőszolgálat szerepe, lényege. 

Az online marketing jelentősége. 
 

II. A VIZSGA LEÍRÁSA 
 

A vizsga részei 

 

Középszint Emelt szint 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 

100 pont 50 pont 100 pont 50 pont 
 

A vizsgán használható segédeszközök 

 

 Középszint Emelt szint 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

A vizsgázó 

biztosítja 

nem programozható 

számológép; körző; 

vonalzók. 

NINCS nem programozható 

számológép; körző; 

vonalzók. 

NINCS 

A vizsga- 

bizottságot 

működtető 

intézmény 

biztosítja 

NINCS NINCS NINCS NINCS 

 

Nyilvánosságra hozandó anyag nincs. 

 

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 
 

Középszint 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

180 perc 15 perc 

100 pont 50 pont 

Feladatlap A) Vendéglátó és turizmus 

alapismeretek 

B) Szállodai alapismeretek C) Marketing alapismere- 

tek 

180 perc 

Teszt jellegű feladatok 

100 pont 
 

Írásbeli vizsga 

 

Általános szabályok 

Az érettségi vizsga célja, hogy ellenőrizhető képet adjon a vizsgázó a vendéglátó és turizmus alapismeretek, a 

szállodai alapismeretek és a marketing alapismeretek témakörből elsajátított tudásáról. 

A vizsga elősegíti, hogy a vizsgázók teljesítményei, illetve az egyes iskolákban folyó vizsgák összemérhetőek 

legyenek, és hozzájárul ahhoz is, hogy az oktatás eredményessége objektívebben mérhető legyen. Az írásbeli 

feladatsoroknak tartalmazniuk kell a feladatok megoldásához szükséges szöveges és képi anyagokat. 

Az írásbeli feladatok megoldásánál használható eszközök, amelyeket a vizsgázók hoznak magukkal: nem 

programozható számológép, körző, vonalzó. 
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Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

 

Tartalmi szerkezet 
A középszintű írásbeli érettségi vizsgán az összes pontszám a teszt jellegű feladatok megoldásával érhető el. 

A központi írásbeli ismeretanyagának összeállítása az egyes témakörökhöz tartozó részletes követelményeken 

alapul. A 20-30 kérdésből álló teszt jellegű írásbeli feladatokban közel azonos arányban jelennek meg a vendég- 

látó és turizmus, a szállodai- és a marketing alapismeretekben megfogalmazott összefüggések. A kérdéstípusok 

az előírt ismeret és képesség jellegű követelményeknek felelnek meg. 

A vendéglátó és turizmus alapismeretek, a szállodai alapismeretek és a marketing alapismeretek feladatainak 

megoldásai alkalmazás jellegű követelményekre is építenek. 

 

 Kompetenciák % 

Teszt jellegű kérdéssor Alapfogalmak ismerete, definiálása, 50 

 Fogalmak összefüggéseinek ismerete és alkalmazása 50 

 Összesen 100 
 

Az írásbeli feladatlap értékelése 

A teszt jellegű kérdéssor értékelésénél kötelező a központilag összeállított javítási-értékelési útmutatónak való 

megfelelés. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat az útmutató tartalmazza. 

A javítás során a javítási-értékelési útmutatóban meghatározott pontozást kell alkalmazni. 

 
Szóbeli vizsga 

A szóbeli tételsor 20 tételből áll. A szóbeli vizsgán minden vizsgázó egy tételt húz, amely három feladatot tar- 

talmaz: a vendéglátás és turizmus, a szálloda és a marketing területéről. 

A szóbeli vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. 

 
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 

Az ismeretek megkívánt szintje a témákban felsorolt konkrét ismeretek körére terjed ki, méri, hogy a vizsgázó 

képes-e a fogalmakat szabatosan definiálni. 

A tételek összeállításánál törekedni kell a változatos, a problémamegoldást ösztönző, az egyértelmű megfo- 

galmazásokra. 

 
Tartalmi szerkezet 

 

A szóbeli vizsga témakörei: 

 

1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek 

1.1 A vendéglátás alapjai 

1.2 A vendéglátás tevékenységi körei 

1.3 A vendéglátás üzlethálózata 

1.4 A turizmus alapjai 

1.5 A turizmus tevékenysége, tevékenységi formái fajtái 

1.6 A turizmus és a környezet összefüggései 

1.7 A vendéglátás és a turizmus kapcsolata 

1.8 A turizmus, mint tevékenység feltételrendszere 

1.9 A turizmus piaca 

1.10 A vendéglátás piaca 

1.11 Általános ügyviteli alapismeretek 
1.12 A turizmus és a vendéglátás ügyvitele 

 

2. Szállodai alapismeretek 

2.1 Szálláshelyek, szállodák 

2.2 A szálloda működésének tárgyi feltételei 

2.3 A szálloda működésének személyi feltételei 
2.4 Szállodai ügyvitel 

2.5 A szállodai gazdálkodás 

2.6 A szállodai tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb speciális jogszabályok, rendeletek és előírások 

 

3. Marketing alapismeretek 

3.1 A marketing fogalma, fejlődése 
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3.2 A piac, a piaci környezet elemzése 

3.3 A fogyasztói magatartás 

3.4 A piacszegmentálás. A célpiacok kiválasztása 

3.5 A marketing információs rendszer 

3.6 A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területei 

3.7 A termékpolitika, termékfejlesztés 

3.8 Árpolitika, árstratégia 

3.9 Az értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása 

3.10 A marketingkommunikáció eszközrendszere 

3.11 A reklám szerepe, tervezése 

3.12 A Public Relations 

3.13 Az eladásösztönzés, és a személyes eladás 

3.14 Az image és az egyedi vállalati arculat 

3.15 Az egyéb piacbefolyásolási eszközök 
 

 

 
ni. 

A szóbeli vizsgarész értékelése 

A szóbeli feleletet a vizsgakövetelmények szerint az alábbi szempontok és kompetenciák alapján kell értékel- 

 

Szempontok, kompetenciák Pontszámok 

A B C Összesen 

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése, 

tájékozottság a szakirodalomban 

7 4 4 15 

Alapfogalmak, összefüggések felismerése, a téma 

gyakorlati megközelítése 

7 4 4 15 

Nyelvhelyesség, a felelet felépítése, logikai rend, a 

szaknyelv alkalmazása, 

4 3 3 10 

Az eseményeket alakító tényezők feltárása, a jelen- 

ségek tematikus szempontú (problémaközpontú) be- 

mutatása 

4 3 3 10 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM 22 14 14 50 
 

EMELT SZINTŰ VIZSGA 
 

Emelt szint 

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 

180 perc 20 perc 

100 pont 50 pont 

Feladatlap Tematikus szempontú (problémaközpontú) bemutatás 

180 perc 

Vendéglátó- 

turizmus 

alapismeretek 

Szállodai alapis- 

meretek 

Marketing alap- 

ismeretek 

40 pont 30 pont 30 pont 
 

Írásbeli vizsga 

 

Általános szabályok 

Az írásbeli feladatsoroknak tartalmazniuk kell a feladatok megoldásához szükséges szöveges és képi anyago- 

kat. 

Az írásbeli feladatok megoldásánál használható eszközök, amelyeket a vizsgázók hoznak magukkal: nem 

programozható számológép; körző; vonalzók. 

 
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 



131  

Tartalmi szerkezet 

Az írásbeli feladatlap ismeretanyagának kiválasztása a témakörökhöz tartozó részletes követelményeken ala- 

pul, a feladattípusok pedig a képesség jellegű követelményeknek felelnek meg. 

Lehetséges feladattípusok és arányaik: 

 

Tesztfeladatok 5% 

Igaz-hamis állítások 20% 

Definíciók 40% 

Komplex feladatok 25% 

Kifejtő kérdés 10% 
 

A feladatok jellemzői 

 

Tesztfeladatok 

A tananyagban található összefüggések megértését igénylő feleletválasztó kérdések kiválasztását igényli. 

 

Igaz-hamis állítások 

Néhány állítást tartalmaz a feladatrész. A vizsgázóknak el kell dönteniük, hogy ezek az állítások szerintük 

igazak-e, vagy sem. A válasz akkor teljes értékű, ha a vizsgázó a feladatban előírtaknak megfelelően néhány 

mondattal helyesen indokolja választását. 

 

Definíciók 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok alatt azokat a többségében zárt végű feladatokat kell érteni, melyek- 

nél legtöbbször pontosan körülírható válaszokat várnak el a vizsgázóktól. A feladatok a részletes követelmé- 

nyekben meghatározott tartalmak tudására irányulnak. 

 

Komplex feladatok 

A tananyagban tanult összefüggések ismeretében különböző, a vendéglátással, a turizmussal, a szállodaiparral 

és a marketinggel összefüggő összetett feladatok megoldását kell elvégezni (pl. program összeállítása, a köve- 

telményekben előírt számítások, menü összeállítás). 

 

Kifejtő kérdések 

Szöveges feladatnak az tekinthető, ahol néhány összefüggő mondatban vagy hosszabb szövegben (esszé) kell 

kifejteni a válaszokat. Az írásbeli feladatok a részletes követelményekben meghatározott tartalmak tudására és 

mellett az alábbi képességek mérésére irányulnak. 

 
Az írásbeli feladatlap értékelése 

Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok értékelésénél kötelező a javítókulcsnak való megfelelés. A javí- 

tókulcstól való eltérés lehetőségeit a konkrét feladatlapok javítási-értékelési útmutatói tartalmazzák. 

Az előírásnak nem megfelelő feladatválasztás esetén a megoldás nem értékelhető. A többletmegoldások a 

végső pontszámba nem számíthatóak bele. 

 
Szóbeli vizsga 

A szóbeli tételsor 20 tételből áll. A tételekben meg kell jelennie a követelményrendszerben meghatározott va- 

lamennyi témakörnek. A szóbeli vizsgán minden vizsgázó egy tételt húz, amely három feladatot tartalmaz. 

A szóbeli vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. 

 
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői 

A szóbeli vizsga alapvetően a vendéglátó-turizmus alapismeretekkel, a szállodai alapismeretekkel és marke- 

ting alapismeretekkel kapcsolatos jelenségek és események tematikus szempontú (problémaközpontú) bemutatá- 

sát kívánja a vizsgázóktól. A marketing események és jelenségek problémaközpontú bemutatása nem igényel a 

témakörökben megjelenőknél több konkrét ismeretet, hanem az elsajátítottak alkalmazását várja el. 

Tartalmi szerkezet 

A szóbeli témakörei: 
Az emelt szintű szóbeli vizsga témakörei megegyeznek a középszintű szóbeli vizsgánál felsoroltakkal, de a 

konkrét tételek a fogalmak és az összefüggések felismerésén túl azok szakszerű magyarázatát is megkívánják a 

vizsgázóktól. 
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1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek 

1.1 A vendéglátás alapjai 

1.2 A vendéglátás tevékenységi körei 

1.3 A vendéglátás üzlethálózata 

1.4 A turizmus alapjai 

1.5 A turizmus tevékenysége, tevékenységi formái fajtái 

1.6 A turizmus és a környezet összefüggései 

1.7 A vendéglátás és a turizmus kapcsolata 

1.8 A turizmus, mint tevékenység feltételrendszere 

1.9 A turizmus piaca 

1.10 A vendéglátás piaca 

1.11 Általános ügyviteli alapismeretek 

1.12 A turizmus és a vendéglátás ügyvitele 

 

2. Szállodai alapismeretek 

2.1 Szálláshelyek, szállodák 

2.2 A szálloda működésének tárgyi feltételei 

2.3 A szálloda működésének személyi feltételei 

2.4 Szállodai ügyvitel 

2.5 A szállodai gazdálkodás 

2.6 A szállodai tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb speciális jogszabályok, rendeletek és előírások 

 

3. Marketing alapismeretek 

3.1 A marketing fogalma, fejlődése 

3.2 A piac, a piaci környezet elemzése 

3.3 A fogyasztói magatartás 

3.4 A piacszegmentálás. A célpiacok kiválasztása 

3.5 A marketing információs rendszer 
3.6 A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területei 

3.7 A termékpolitika, termékfejlesztés 

3.8 Árpolitika, árstratégia 

3.9 Az értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása 

3.10 A marketingkommunikáció eszközrendszere 

3.11 A reklám szerepe, tervezése 
3.12 A Public Relations 

3.13 Az eladásösztönzés, és a személyes eladás 

3.14 Az image és az egyedi vállalati arculat 

3.15 Az egyéb piacbefolyásolási eszközök 
 

 

 
ni. 

A szóbeli vizsgarész értékelése 
A szóbeli feleletet a vizsgakövetelmények szerint az alábbi szempontok és kompetenciák alapján kell értékel- 

 

Szempontok, kompetenciák Pontszámok 

A B C Összesen 

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése, 

tájékozottság a szakirodalomban 

7 4 4 15 

Alapfogalmak, összefüggések felismerése, a téma 

gyakorlati megközelítése 

7 4 4 15 

Nyelvhelyesség, a felelet felépítése, logikai rend, a 

szaknyelv alkalmazása 

4 3 3 10 

Az eseményeket alakító tényezők feltárása, a jelen- 

ségek tematikus szempontú (problémaközpontú) be- 

mutatása 

4 3 3 10 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM 22 14 14 50 
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II.9. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fej- 

lesztő formái, a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

 
Az értékelés mint a tanulói teljesítmény mérése és minősítése a tanulói személyiségfejlődés, 

az iskolánkban megfogalmazott nevelési és oktatási célok elérése szempontjából igen haté- 

kony tényező. 

Az értékelés során a tanulói teljesítmény összességét vesszük figyelembe, hogy megközelítő- 

en hű képet lehessen kapni tudásbeli gyarapodásukról, képességük megfelelő szintű emelke- 

déséről. Ebből kiindulva igyekszünk tanulóink szinte minden tanórák alatti, tanórákon kívüli 

megnyilvánulását értékelni. 

Az értékelés jelenségével az ember már kisgyermekkorától, a családi szocializáció idejétől 

kezdve nap mint nap találkozik. Az értékelés tehát végigkíséri életünket, de meghatározó, 

hogy milyen jellegű. A legfőbb elv, amelyet mindenféle értékelő tevékenység során figyelem- 

be kell vennünk (akár a családban, akár az iskolában), az, hogy az értékelésnek mindig konk- 

rétnak, pontosan meghatározónak kell lennie, globálisan ugyanis nem értékelhető a személyi- 

ség. Az értékelés akkor motiváló, akkor inspirál jobb teljesítményre, ha benne megfogalma- 

zódik, hogy nem elítélő jellegű, s magában hordozza a javítás lehetőségét. 

Egy-egy teljesítmény, cselekedet elmarasztalása esetén is tiszteletben kell tartani a tanuló 

személyiségét, hiszen esetleges hibái ellenére is minden gyermek egyedi, megismételhetetlen, 

önmagában értékes ember. 

 

 

Értékeljük tanulóink: 

- egyéni teljesítményét (tanulótársai előtt, tanárai előtt, szüleinek szólóan) 

- egy-egy csoportjának vagy osztályának teljesítményét (iskolarádión keresztül, Diákköz- 

gyűlésen) 

- összességének teljesítményét (iskolagyűlésen) 

 

Értékelést végzünk: 

- szóban és / vagy írásban (tanulótársai előtt, tanárai előtt, szüleinek szólóan) 

- egy- egy konkrét feladat végrehajtásakor (számonkérés, verseny, nyelvvizsga) 

- egy-egy nagyobb tanítási egység végén (félévkor, év végén) 

 

Értékelésünknek mindig világosnak, az érintettek számára egyértelműnek, igazságosnak, 

rendszeresnek, kiszámíthatónak, megbízhatónak, ösztönzőnek kell lennie. A tanuló életkori 

sajátosságait, fejlődését figyelembe vesszük. 

 

A tanulói teljesítmények értékelésében a hagyományos ötfokozatú skálát alkalmazzuk. Az 

osztályzat a helyi tantervben rögzített követelmények teljesítésének a félév, illetve a tanév 

végére elért szintjét tükrözi. 

 

Értékelési rendszerünket befolyásolják a tantárgyi sajátosságok is, ezért ezeket az adott mun- 

kaközösségek tagjai határozzák meg, fogadják el és tartják be egységesen a fenti általános és 

az alábbi speciális elvek figyelembevételével. 

 

Speciális elvek: értékelésünk igazodjon a helyi tantervben meghatározott követelményekhez, 

a tantárgy jellegéhez. 
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A munkaközösségek által elfogadott, a tantárgy sajátosságait figyelembevevő értékelési rend- 

szert az adott tantárgyak kerettanterve, illetve tanmenete, valamint a munkaközösségek éves 

munkaterve tartalmazza. 

 

A tantárgyi teljesítmények értékeléséről a szülőket rendszeresen és érdemben tájékoztatjuk. A 

kritikus teljesítményt elérő tanulók szüleit évközben, félév illetve év vége előtt, időben, figye- 

lemfelhívó, figyelmeztető céllal külön is tájékoztatjuk. 

 

A magatartás értékelésének szempontjai: 
 

Példás magatartású az a tanuló, aki az osztályközösség aktív, segítőkész, jóindulatú, pozitív 

hatást kifejtő tagja, élen jár és kezdeményező. Viselkedése példaértékű, kulturált, tisztelettu- 

dó, udvarias, ezt társaitól is elvárja. A házirend előírásait megtartja, társait is erre ösztönzi. 

Kötelességtudó, munkafegyelme példamutató, tanáraival együttműködő, nagyfokú felelősség- 

tudat jellemzi. Indokolatlanul és igazolatlanul nem mulaszt. Írásbeli figyelmeztetése nincs, 

viszont írásbeli dicsérete van. 

 

Jó magatartású az a tanuló, aki az iskola értékeit, normáit elfogadja, részt vesz a közösség 

életében és munkájában, jóindulatú, de befolyást nem gyakorol. Munkafigyelme jó. Viselke- 

dése fegyelmezett és kulturált, a házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja. Leg- 

feljebb egy szaktanári vagy nevelőtanári írásbeli figyelmeztetése van. Ha legfeljebb egy iga- 

zolatlan órája van, az osztályfőnöke az osztályban tanító tanárokkal egyeztetve, a tanuló plusz 

munkáira, illetve az erre vonatkozó bejegyzésre hivatkozva megadhatja neki a négyes maga- 

tartás osztályzatot. 

 

Változó magatartású az a tanuló, aki az iskola értékeihez, normáihoz közömbösen viszonyul, 

passzív, a közösségi munkában megbízhatatlan, esetenként fegyelmezetlen, a társaival, illetve 

a felnőttekkel időnként tiszteletlen, udvariatlan, nyegle. Fegyelmezettsége és felelősségérzete 

ingadozó, de igyekszik javulni. Munkafegyelme laza. Egy félév során legfeljebb hét igazolat- 

lan órája van, vagy csak egy igazolatlan mulasztása van, de nincs a négyes magatartáshoz 

elegendő plusz munkája. Igazgatói vagy kollégiumvezetői figyelmeztetésnél enyhébb bünteté- 

se van. 

 

Rossz magatartású az a tanuló, aki az iskola értékeit nem fogadja el, az előírt viselkedési 

normákat tudatosan megszegi, szándékosan árt a közösségnek. Fegyelmezettsége erősen kifo- 

gásolható, másokat erősen zavaró, negatív. A felnőttekkel szemben tiszteletlen, társaival 

szemben durva, közönséges, romboló, heves, hangoskodó. Munkafegyelme laza. Felelőtlen, 

megbízhatatlan. A házirend ellen sokat vét. Egy félév során hétnél több igazolatlan órája van. 

Osztályfőnöki intést vagy súlyosabb büntetést kapott. 

 

Megjegyzés: 

A tanuló év végére javíthat a félévi magatartás osztályzatán, ha a második félév során: 

 nincs újabb igazolatlan órája 

 nincs negatív bejegyzése 

 pozitív bejegyzése van. 
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A szorgalom értékelésének szempontjai: 
 

Példás szorgalmú az a tanuló, aki a tanulmányi munkája terén céltudatosan törekvő, igényes a 

tudás megszerzésére. Munkavégzése kitartó, pontos, megbízható, önálló. Van kötelességtuda- 

ta. Érdeklődő. Többletmunkát végez. Egyetlen tantárgyból sem bukott meg. 

 

Jó szorgalmú az a tanuló, aki tanulmányi munkájában figyelmes, törekvő. Munkavégzése 

rendszeres. Megfelelő kötelességtudattal rendelkezik, de néha ösztökélni kell. Ösztönzésre 

végez többletmunkát. Képességeinek megfelelően egyenletes teljesítményt nyújt. Az előző 

félév során nyújtott teljesítményéhez képest nem romlott a tanulmányi eredménye. 

 

Változó szorgalmú az a tanuló, aki tanulmányi munkájában ingadozó. Munkavégzése rend- 

szertelen, hullámzó. Felszerelése gyakran hiányos. Tanórán kívüli tevékenységet csak ritkán 

végez. Az előző félévhez képest a tanulmányi eredménye több tantárgyból jelentős mértékben 

romlott. Egy tantárgyból bukott. 

 

Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki a tanulmányi munkája terén hanyag. Munkavégzése meg- 

bízhatatlan, gondatlan. Kötelességtudata nagyon sokszor hiányos. Tanórán kívüli többletmun- 

kát egyáltalán nem végez. Egynél több tantárgyból bukott. 

 

 
 

II.10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 
 

Az iskola a csoportbontások szervezésekor a következő elveket tartja fontosnak: 

- egyik lehetőség: egy csoportba lehetőség szerint a közel azonos képességű és tanulási szem- 

léletű diákok kerüljenek, megteremtve a folyamatos tanítási és tanulási lehetőségeket a cso- 

port minden tanulója számára, 

- másik lehetőség: törekszünk arra, hogy a tanuló minél többféle csoportba kerüljön. 

Ennek megfelelően a csoportbontási módok: 

- idegen nyelvből és matematikából szintfelmérő után történik a csoportbontás, 

- egyéb esetekben (informatika, taniroda, gyakorlati tárgyak) az osztályban más tantárgyaknál 

kialakított csoportoktól eltérő összetételű csoportokat alakítunk ki. 

A következő tantárgyakból kötelezően minden évfolyamon csoportbontásban folyik az oktatás: 

- idegen nyelv 

- informatika 

- tanirodai gyakorlat 

- szakmai gyakorlati tárgyak 
 

 

 

II.11. A  tanulók  fizikai  állapotának,  edzettségének  méréséhez  szükséges 

módszerek 

Mérések szükségessége 

Az utóbbi években kimutathatóan romlott a gyermekek és fiatalok egészségi állapota, teherbíró képes- 

sége. Az egészségtelen életmód, kevés mozgás, nem megfelelő táplálkozás következményeként egyre 

több a gerincbeteg, túlsúlyos gyermek. Az egészségügyi világszervezet megfogalmazása szerint: az 

egészség a jó testi, lelki és szociális környezet állapota. Ha megfelelő az egyensúly, - testi, lelki és 

szociális értelemben – annál egészségesebb az ember. 
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Az iskolában leginkább a testi egészség fejlesztésére van lehetőség, ezen keresztül érhetünk el megfe- 

lelőbb hatást a gyermekek lelki egészségének formálására. 

Intézményünk a „Mini Hungarofit” mérés során győződik meg a tanulók fizikai állapotáról, annak 

fejlődéséről. A mérést először a kilencedik évfolyam őszén végezzük, ezután minden tavaszi, illetve 

őszi időszakban követő méréseket tartunk. 

 

 

II.12. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 
 

Az egészségnevelés és környezeti nevelés célja 

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 egészségvédelem kiemelt témakörei: 

• az életkorral járó biológiai, pszichohigiénés, életmódbeli 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 

• mozgás, sportolás, aktív életmód 

• ismerjék a tanulók az egészségmegőrző, fizikai állapot erősítő, regeneráló új módszereket is. 

 

A környezeti nevelés célja a tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük 

megismerésére, alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, az ok 

elleni tudatos fellépés. 

 

A személyiség fejlesztése 
Minden nevelőintézmény alapvető feladata a fiatalok személyiségének kibontakoztatása, 

fejlesztése. 

E program részeként az alábbi területeken végzünk tudatos fejlesztőmunkát: 

• az önismeret erősítése, az önelfogadás képességének kialakítása, 

• a kudarctűrő képesség fejlesztése, 

• a kapcsolatteremtési képesség fejlesztése, 

• az akaraterő fokozása, 

• az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erősítése, 

• az egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése 

• az öltözködési szokások, az ízlés alakítása. 

A tudatos fejlesztőmunka színtere a tanóra és minden szervezett iskolai és iskolán kívüli 

esemény, rendezvény, program, ahol spontán lehetőség kínálkozik a fiataloknak egymással és 

a pedagógusokkal közös tevékenységére. 

A szülők körében egyrészt a felvilágosító munka (értekezletek, kiadványok) útján, másrészt a 

saját gyermekük fejlődéséről, problémáiról szóló négy- és hatszemközti beszélgetések során 

tudjuk elveinket, az általunk elsőbbséget élvező értékeket közvetíteni. 

 

Drogprevenció 

Iskolánkban fel kívánjuk mérni a drogokkal kapcsolatos ismereteket, diákjaink esetleges érin- 

tettségét, szorosan együttműködve a diákönkormányzattal. A bővebb ismeretekkel rendelke- 

ző, felvilágosult, az egészségről, a szexualitásról, az antihumánus szenvedélyekről nyíltabban 
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beszélő fiatalokra megerősítő és kompetencianövelő módszerekkel kell hatni, a negatív han- 

gadókra inkább információátadó és ártalomcsökkentő módon, a visszafogottabb, gátlásosabb 

gyerekekre fejlesztő, támogató, státuszteremtő hatást kell gyakorolni. Az elsődleges 

drogprevenció lényege, hogy a nem drogozó fiatalokat megtartsuk ebben az állapotban. Leg- 

főbb célunk tanulóinkat olyan ismeretekkel, pszichésen megalapozott, benső értékké vált 

normakultúrával felruházni, amelynek segítségével egyértelműen elhárítják a személyiségük 

integritását veszélyeztető szerek használatát, valamint a társadalmi normákhoz igazodó, élet- 

koruknak, érdeklődésüknek megfelelő szabadidős elfoglaltságok nyújtása. 

A drogprevenció összetett személyiségfejlesztő munka, ezért abban a tantestület minden tag- 

jának részt kell vennie. Kiemelten fontos az osztályfőnökök szerepe. 

Pedagógusainknak tisztában kell lenniük a legális és illegális drogok fogyasztása mögött 

meghúzódó okokkal. Közre kell működniük a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények 

megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Tudniuk kell, mi a teendőjük, kompetenciá- 

juk, ha szembesülnek a kábítószerezés problémájával. 

A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett megelőző munkában, meg- 

felelő előkészítés és információátadás után részvételükkel tudják támogatni az iskola prog- 

ramjait. 

A pubertáskortól kezdve nagyon fontos a kortárs csoport befolyása, amit a drogprevenciós 

munkában is fel tudunk használni (DÖK, kortárs segítők). 

 

A drogprevenció lehetséges színterei 

Iskolai programok: 

• Tanórai foglalkozások 

• Szaktárgyi órák témafeldolgozása 

• Osztályfőnöki órák 

• Tanórán kívüli foglalkozások 

• Délutáni szabadidős foglalkozások (vetélkedők, versenyek, játékos programok, a témával 

kapcsolatos filmvetítések) 

• Szülői értekezletek (esetleg külső előadó bevonásával, pl. orvos, pszichológus, rendőr) 

• Értekezletek, esetmegbeszélések, tréningek 

(Elsősorban a pedagógusok számára, de a DÖK, illetve a szülők képviselőit is meghívjuk, 

amikor a program, illetve a téma engedi.) 

Iskolán kívüli rendezvények: 

• Drogprevenciós rendezvények 

• Továbbképzések 

• Kirándulások, túrák, sportprogramok 

Kiscsoportos beszélgetések: 

Az osztálynak vagy kisebb panelcsoportoknak tartott beszélgetéses témafeldolgozások lehet- 

nek megelőző jellegűek, esetleg konkrét problémát feldolgozóak. A beszélgetésre alaposan fel 

kell készülnie a pedagógusnak. 

 

Az egészségneveléssel és a környezeti neveléssel összefüggő, tanórán kívüli szakmai progra- 

mok: 

• egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, hallásvizsgálat stb.); 

• egészségügyi felvilágosító előadások; 

• drogprevencióhoz kapcsolódó rendezvények; 

• a külső programokhoz kötődően baleset megelőzési felvilágosító előadások; 

• a külső programokhoz kötött környezetvédelmi előadások, tájékoztatók, gyakorlatok 
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A fogyasztóvédelmi oktatás célja 

A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban. 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei: 

- Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá té- 

ve őket e területen való eligazodásra. 

- Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás során, valamint a 

gazdaságosságot és a takarékosságot. 

- A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a 

kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, 

hogy a diákok értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív marketingha- 

tásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos mérlegelése, 

továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és megoldásá- 

nak képessége és készsége jellemez. 

Ökológiai fogyasztóvédelem: környezeti problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai 

fogyasztói társadalmunkban keresendő, mind a javak pazarló előállítási technológiája, mind 

pedig fogyasztásunk profitcélú volta, mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul kör- 

nyezetünk károsításához. 

Célunk olyan, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevelni, akik vásárlási választásaikkal egy- 

ben ökológiai környezetük megtartására törekednek. 

Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozott középút az öncélú, bolygónk erőforrásait fel- 

élő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás között. 

Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon 

történő felhasználása, mely csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, 

valamint a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását, hogy a jövő nemzedékek szükségle- 

tei és egészsége ne kerüljenek veszélybe. 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikora vevő már a kezdet kezdetén érvé- 

nyesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel kapcsola- 

tos tartalmak: 

- fizika 

- kémia 

- földrajz 

- történelem 

- matematika 
- magyar 

- biológia 

- informatika 

Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények) 

Iskolán kívüli helyszíneken közvetlen tapasztalatgyűjtés, megismerés (piaci séták, üzletek, 

bankok látogatása) 

 

Környezetnevelési program 

Napjainkban a világ figyelme a fenntarthatóság megteremtése felé irányul. Ez az élet szociális 

gazdasági, ökológiai, politikai területein is tapasztalható. A diákok számára olyan oktatást kell 

iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzés mellett hangsúlyt kap fenntarthatóságot 

is magába foglaló környezettudatos életmódra nevelés. 

Interaktív módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást 

kialakító, döntéshozásra, konfliktuskezelésre és megoldásra irányuló készségeket kell kialakí- 
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tanunk. Mindezek megkívánják az új értékek kialakítását, elfogadtatását, megszilárdítását és 

azok hagyománnyá válását. 

A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk 

kidolgozni. 

 

 
Alapelvek 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát, 

tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk. 

- a fenntarthatóság; 

- a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések; 

- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 

- az alapvető emberi szükségletek; 

- az emberi jogok; 

- a demokrácia; 

- a biológiai és kulturális sokféleség. 

 

 

 
Hosszú távú célok 

Környezettudatos állampolgárrá nevelés. 

Ennek érdekében diákjainkban kialakítani például 

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt, 

- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak meg- 

őrzésének igényét és akaratát, 

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, 

- a sokféleség őrzését, 

- a rendszerszemléletet, 

- a tudományosan megalapozott globális összefüggések megértését, 

- az egészséges életmód igényét, elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket. 

 

 

 

II.13. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

Az első évben több alkalommal osztályfőnöki órán és a tanítási órákon is foglalkozunk a ta- 

nulási módszerekkel, hogy minél hatékonyabban alkalmazzák azokat tanulóink. 

 

A tanulási kudarc legfontosabb oka a „tanulni tudás” hiánya vagy hiányos volta. A nem 

megfelelő vagy nem célszerű formában tanuló diákokkal és szüleikkel a tanulmányi időszak 

elején konzultál az osztályfőnök vagy az érintett pedagógusok. A sikeres együttműködés ér- 

dekében minden körülmények között felhívjuk a szülő figyelmét a problémára. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának másik formája a korrepetálás. Célja az 

alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. Ezeket a fog- 

lalkozásokat az igazgató által megbízott pedagógus tartja, vagy – a pedagógusok munkaköri 

kötelezettségeként – tanórán kívüli tevékenységi formában is végezhető. 
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A tanulási esélyegyenlőség biztosításának elvei 

 

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban 

részesüljön. Ennek érvényesítéséhez iskolánknak a következő elvek szerint kell biztosítania a 

nevelő-oktató munka feltételeit: 

 

 a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén; 

 a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók 

személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazá- 

sa; 

 a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, tehet- 

ségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e tevé- 

kenység támogatása az iskolán kívül; 

 adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása; egységes, differenciált és egyénre 

szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása. 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő 

tanulóinkra. 

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem felzár- 

kózat, hanem olyan képességeket fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét javítják. 

 

 

A fejlesztésbe bekerülők köre 
 

o Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb 

tanulási teljesítményt mutatnak. 

o A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok (továbbiakban: 

szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, tanulá- 

si nehézséggel, illetve másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdenek. 
 

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A fejlesztés 

tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl. 

 

Szervezeti formái 
 

- Egyéni fejlesztés (1-3 fő), 

- Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő), 

a szakvéleményben illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint. 

 

A fejlesztés célja 
 

Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember 

Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség 

Idegrendszer fejlődésének biztosítása 

Mozgásfejlődés 

Érzelmi élet fejlődése 

Beszéd fejlődése 

Érzékszervek fejlődése 

Prevenció 
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A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 Diákétkeztetés 

 Kollégium 

 Az iskola helyiségeinek, eszközeinek egyéni (tanulói) használata - sportpálya, kondicioná- 

ló terem, számítógépterem használata, könyvtárhasználat, benne Internetezési,videó és ze- 

nehallgatási lehetőségek. 

 Térítésmentes tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, szakkörök. 

 Ingyenes tankönyv és kedvezményes menzadíj biztosításának lebonyolítása. 

 Az iskolai könyvtár könyvállománya, amely lehetővé teszi mindenki számára a drága, fel- 

készülést segítő könyvek, folyóiratok és egyéb információhordozók használatát, illetve tar- 

tós tankönyvállománya, melyből tankönyveket kölcsönözhetnek a rászoruló diákok. 

 Az osztályfőnökök, és az ifjúságvédelmi felelős felvilágosító tevékenysége a tanulmányi 

ösztöndíjakról és szociális támogatások lehetőségeiről osztályfőnöki órákon, illetve szülői 

értekezleteken. 

 Az osztályfőnökök továbbtanulást, pályaorientációt segítő tevékenysége. 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok, iskolaorvosi, fogorvosi ellátás. 

 

II.14. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szor- 

galmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

Az elbírálási rendszer alkalmazása 

- A tanulók személyiségének fejlődését, embertársaihoz való viszonyát a magatartásje- 

gyek, a tanuláshoz, a munkához való viszonyukat – a képességek figyelembevételével – 

a szorgalomjegyek fejezik ki. 

- Az elbírálás rendszerét az osztályfőnök a tanév elején ismerteti a tanulókkal. Az osztály- 

főnök, az osztályközösség és a tanuló legalább félévente értékeli a tanulók magatartásá- 

ban és szorgalmában mutatkozó változást,figyelembe véve a szaktanárok véleményét. 

- Az osztályfőnök az értékelésről tájékoztatja a szülőket (félévkor az ellenőrző könyvben, 

év végén a bizonyítványban). 

 
A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

A dicséretek elve 

A kimagasló teljesítményt értékeljük, elismerjük és ezzel motiválunk. 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan 

jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát vé- 

gez, az iskolai illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélke- 

dőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, bármely más módon hozzájárul az iskola 

jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben vagy jutalomban részesít- 

heti. 

A jutalmazás formái: szaktanári, osztályfőnöki, nevelőtanári, igazgatói, nevelőtestületei dicsé- 

ret. 

A dicséretet oklevél, könyvjutalom, tárgyjutalom, pénzjutalom egészítheti ki. 

 

A büntetések elve 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

a vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési 
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fokozatok betartásától el lehet tekinteni. A büntetések nevelő szándékúak legyenek. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek az különösen alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló bántalmazása, 

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital,drog) iskolába hozatala, fogyasztása, 

- a szándékos károkozás, lopás, 

- az iskola tanulói, nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése. 

A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a jogszabályokban 

előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. 

A büntetés szintjei: 

 

1. Fegyelmező intézkedések: szaktanári, nevelőtanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés, 

intés, megrovás 

2. Fegyelmi eljárást követő fegyelmi büntetések: 

A fegyelmi eljárás megindításáról, a fegyelmi tárgyalásról és a büntetés mértékéről a tanu- 

lót, illetve kiskorú tanuló gondviselőjét írásban értesíti az iskola. A fegyelmi büntetés for- 

máit a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg. 

 

 

 

II.15. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

 

 
III. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek, projektoktatás 

 

Célunk a változatos munkaformák, a frontális jelleg háttérbe szorítása, a tantárgyi koncent- 

ráció mind erőteljesebb megvalósítása. Előtérbe helyezzük a kompetenciaközpontú, projekt- 

alapú oktatást, a team-munka alkalmazását. 

Az új módszerek, tanítási stílus meghonosítása érdekében lehetőségeinkhez mérten támogat- 

juk a kollegák részvételét minden ilyen témájú továbbképzésen, önfejlesztő tevékenységé- 

ben. Fokozott szerepet kapnak a munkaközösségek, illetve a munkaközösségek összedolgo- 

zása. 

Az iskola vállalja az esetleges projekthetek megszervezésével járó teendők ellátását: aktuá- 

lis órarendek készítését, helyettesítési terv kidolgozását, eszközbeszerzések lebonyolítását. 

 

IV. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

és formái 

 
IV.1. Az írásbeli, szóbeli és gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének 

rendje 

 

Tanulóink tudásbeli gyarapodásának, képességeik fejlődésének értékelésének fontos eszköze 

a számonkérés. Az ismeretek számonkérésének követelményeinek és formáinak meghatározá- 

sában az adott tantárgy (tantárgycsoport) és az abban tanítandó tananyag sajátosságai a mérv- 

adóak. 

 

Ezeket az adott tantárgyi munkaközösségek tagjai határozzák meg, fogadják el, és egységesen 

betartják, az alábbi – a tantárgyi sajátosságoktól függetleníthető – általános elvek figyelembe- 

vételével. 
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A számonkérés legyen: 

- rendszeres, folyamatos, megfelelően előkészített, - kiszámítható, azonos feltételeket te- 

remtő – a helyi tantervben meghatározott követelményeket figyelembevevő, arra szorít- 

kozó – az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó – ismert valamennyi érintett számára – 

kompatibilis a közoktatás egészével. 

- Teljesüljön a szóbeli, írásbeli és gyakorlati számonkérés megfelelő aránya. 

- A számonkérés nem lehet fegyelmező jellegű. 

 

A szóbeli számonkérés iskolánkban használatos formái: 

- 5- 10 perces frontális számonkérés az óra elején. Ezzel ellenőrizhetjük, hogy mennyire 

sajátították el a tanulók az előző órákon feldolgozott ismeretanyagot. Itt értékeljük a ta- 

nulók hozzászólásait szóban, a nagyon aktívakat esetleg érdemjeggyel is. 

- szóbeli felelet – az előző óra, órák anyagából – érdemjeggyel minősítve, 

- a házi feladat számonkérése. Ezzel a módszerrel a tanulókban tudatosodhat az otthoni 

munka fontossága, hasznossága, célszerűsége, és rendszerességre nevelhetjük  őket. 

Azok a tanulók, akik becsületesen megoldják a házi feladatokat, a számonkérés ilyen 

megszervezése esetén megfelelő sikerélményhez, elismeréshez juthatnak. 

- kiselőadás 

- beszámoló 

 

Az írásbeli beszámoltatás rendje 

Az írásbeli számonkérés a tanulók tudásának mérésére szolgáló leggyakoribb mérési eljárás, 

mellyel a tanár ellenőrzi a tanulók elméleti és gyakorlati felkészültségét, feladatmegoldás- 

ban való jártasságát, problémamegoldó képességét. 

 

Az írásbeli számonkérés formái 

- Év eleji tudásszintmérő dolgozat a 9. évfolyamosok számára magyar- és idegen nyelv- 

ből, matematikából. 

- Teszt, feladatlap nyílt- és zártvégű válaszokkal. 

- Írásbeli feleletek a napi elméleti tananyagból (valamennyi tantárgyban). 

- Szódolgozat, szómagyarázat idegen nyelvből. 

- Nyelvtani tesztek idegen nyelvből: lehetnek egyetlen témájúak, érettségi-, illetve nyelv- 

vizsga típusúak. 

- Magyarról idegen nyelvre, idegen nyelvről magyarra fordítás. 

- Kisebb tananyagrészekből feladatmegoldás matematika, fizika, kémia, informatika tan- 

tárgyakból. 
- Elméleti tudást felmérő dolgozat valamennyi tantárgyból, számítógépes feleltető prog- 

ram alkalmazása valamennyi tantárgyból. 

- Számítógépes feladatmegoldás elsősorban informatika tantárgyból. 

- Otthoni jegyzetelés, tananyagrész önálló feldolgozása. 

- Esszédolgozat magyar irodalomból, idegen nyelvből, történelemből. 

- Otthon elkészítendő házi dolgozatok (magyar irodalomból és idegen nyelvből), feladat- 

sorok kidolgozása matematikából, fizikából. Ez a számonkérési forma inkább a maga- 

sabb évfolyamokra, az érettségit megelőző időszakra jellemző. 

- Témazáró dolgozatok minden tantárgyból, amelyek komplex módon ötvözhetik a teszt, 

az esszé, a feladatmegoldás jelleget. Minden tantárgyból alkalmazzuk egy-egy nagyobb 

tananyagrész befejezése után. 

- Évfolyamfelmérések, évfolyam ellenőrző dolgozatok: minden elméleti tantárgyban 

évenként és évfolyamonként egy, de amennyiben a tantárgy jellege megengedi, a mun- 



144  

kaközösség véleménye alapján félévenként egy egységes évfolyamfelmérő dolgozatot 

íratunk. 

 

Az írásbeli számonkérés értékelése 
 

Az otthoni és iskolai dolgozatokat igyekszünk kijavítani, hogy a diákokat megerősítsük tu- 

dásukban, tanulhassanak hibáikból, s az értékelés iránymutató legyen a további tanulmá- 

nyokhoz. Minden dolgozatot legkésőbb két héten belül értékelünk. Ha a dolgozatot a tanár 

két héten túl javítja ki, a tanuló dönthet arról, hogy kéri-e az érdemjegy beírását a naplóba. 

A 9. évfolyamos tanulók év eleji felmérő dolgozatait értékeljük, osztályozzuk, de a félévi 

osztályzatba nem számít bele. Az írásbeli számonkérés érdemjegyei egyenértékűek, de a 

témazáró dolgozatok osztályzatait az osztályozónapló erre a célra megkülönböztetett rova- 

tába írjuk, és nagyobb súllyal vesszük figyelembe. 

 

Nemcsak változatos értékelési módszerekre törekszünk, hanem a tanulók megfelelő számú 

értékelésére is. Egy tárgyból egy félév során minimum annyi érdemjegy szükséges, ahány 

óra van hetente belőle, de heti egy vagy két órás tantárgy esetén legalább 3 jegy. 

A témazáró dolgozatokat a naplókban egységesen jelöljük, hogy az a szülők és az osztály- 

főnök számára is útbaigazító lehessen. 

A dolgozatok eredményét, esetleges eredménytelenségét személyre szólóan és az osztály 

teljesítményét is mérlegelve ismertetjük. Az egyéni és típushibákról is szólunk. 

 

IV.2. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 
Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a 

rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. Az ezzel kapcsolatos nevelési 

feladat annak elérése, hogy diákjaink belássák ennek igazságát, és törekedjenek minél telje- 

sebb elérésére. 

 

Az otthoni felkészülés szerepe 

- A tanórákon tanult ismeretek bevésése, azok gyakorlatban való alkalmazása 

- A következő tananyagegység vagy tanóra előkészítése 

- Az összefüggések felismerésének gyakorlása 

- A problémamegoldó készség fejlesztése 

- Az önellenőrzés, valamint a saját teljesítmény- és tudásszint reális mérési igényének ki- 

alakítása 

- Felkészülés a tanórai számonkérés, a tudásszint-mérés különböző formáira 

- Az önálló ismeretszerzés és – alkalmazás készségének kialakítása tanulóinknál 

- Általában az adott műveltségterület, tantárgycsoport vagy tantárgy céljai között megha- 

tározott készségek és képességek fejlesztése 

 

Az otthoni felkészülés formái 

- Az előző tanóra vagy több tanórából álló egység során feldolgozott elméleti anyag meg- 

tanulása az iskolai oktatás során tanári irányítással elkészített füzetbeli vázlat, az órán 

elvégzett feladatok és a tankönyv segítségével. 

- Az elméleti tananyaghoz kapcsolódó, a szaktanár által megszabott gyakorló feladatok 

írásbeli megoldása (kötelező házi feladat). 

- Nagyobb, hosszabb felkészülést igénylő, pontos tanári szempontsorral, formai és tartal- 

mi megkötésekkel ellátott írásos feladat (házi dolgozat). 
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- A szaktanár által ajánlott gyakorló feladatok részbeni vagy teljes elvégzése, önálló, bel- 

ső motivációjú ismeretszerzés (szorgalmi házi feladat). 

- Felkészülés tanórai önálló kiselőadásra szaktanári szempontok és szakirodalom alapján. 

- Átfogó komplex ismétlés az eddig tanult elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásá- 

val és kiegészítésével témazáró nagydolgozat vagy vizsga előtt. 

A felkészülési formák alkalmazása, azok gyakorisága az adott tantárgy jellegétől függ. 

 

Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése 

- Tanulás-módszertani ismertek nyújtása szakórákon és osztályfőnöki órákon. 

- Kommunikációs, szövegértései és szövegalkotási, információ-feldolgozó ismeretek át- 

adása és képességfejlesztés – elsősorban magyar nyelvi órákon. 

- Speciális tanulási módszerbeli tájékoztató minden újonnan belépő tantárgy esetén. Ez a 

későbbiek során különösen tanárváltás, vagy a követelmények radikális változása, vala- 

mint új felkészülési formák első alkalmazása esetén felelevenítendő, megismétlendő, ki- 

egészítendő. 

- Az otthoni felkészülés formáinak gyakoroltatása a szakórákon és korrepetáló, felzárkóz- 

tató foglalkozásokon. 

- A szaktanár minden tanóra végén pontosan meghatározza az otthoni tanulásra feladott 

tananyagot, az írásbeli feladatokat, tisztázza jellegüket (pl. kötelező vagy ajánlott), rög- 

zíti azok elvégzésének határidejét, értékelésük, számonkérésük módját. 

- A szaktanár minden otthoni felkészülési forma esetén feldolgozási szempontokat ad ki, 

formai, tartalmi követelményeket és javaslatokat tesz. 

 

Az otthoni felkészülés ellenőrzése 

- A számonkérés különböző formái, melyeket Az ismeretek számonkérésének követelmé- 

nyei és formái című fejezet tartalmaz. 

- A kötelező házi feladat elvégzését osztályszinten az óra elején ellenőrizzük. Ennek 

funkciója az esetleges problémák megbeszélése, a jó megoldások elismerése, kiemelése. 

Ha a tanuló a kötelező házi feladatot nem készítette el, azt a szaktanár által meghatáro- 

zott határidőre pótolnia kell, vagy a házi feladat anyagából tudásáról a tanáron kell szá- 

mot adnia. Egyéb esetben ezt a tanulói teljesítményformát nem osztályozzuk, csak szó- 

ban értékeljük. 

- A házi dolgozat értékelésének elvei megegyeznek az órai írásbeli számonkéréssel. 

- Ajánlott házi feladatot, szorgalmi feladatot, kiselőadást csak abban az esetben osztályo- 

zunk, ha azt a tanuló külön kéri, illetve ha annak nehézségi foka megfelel a tantárgy kö- 

vetelményszintjének, szóbeli értékelést azonban minden esetben adunk. 

 

Az otthoni felkészülés koordinációja 

- A feladatok kijelölésénél törekedni kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama át- 

lagos képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 2-3 

órát. Az átlagosnál több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb 

határidőt kell adni, a határidőn belül kiadott egyéb feladatok mennyiségét úgy szabva 

meg, hogy a napi felkészülési idő ne növekedjen. 

- Az órarend összeállításánál – az objektív lehetőségek figyelembe vételével – a nagyobb 

és kisebb otthoni felkészülést igénylő tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosz- 

tására törekszünk. 

- Tanév elején az osztályfőnök órarendelemzés alapján javaslatot tesz a tanulóknak ottho- 

ni felkészülésük egyenletes heti elosztására. Javaslatát a szülőkkel is egyezteti. 

- A napi összes maximális felkészülési idő figyelemmel kísérése az osztályban tanító 

szaktanárok, szülők és az osztály tanulmányi felelősének jelzései alapján az osztályfő- 

nök feladata. 
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- Ha az osztályfőnök tudomására jut, hogy valamelyik tantárgynál olyan hirtelen, és elke- 

rülhetetlen feladatmennyiség-növekedés következik be, amely a napi összes maximális 

felkészülési időt 3 óra fölé növelné, a feladatok átmeneti mérséklése érdekében konzul- 

tációt kezdeményez más, az osztályban tanító szaktanárokkal. 

- A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében pénteken csak annyi feladatot adunk ki, 

amelynek mennyisége nem haladja meg egy áltagos hétköznap terhelését. Ugyanígy já- 

runk el hosszabb tanítási szünet esetén is. 

 

 

V. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja 
 

Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, nevelése, fejlesztő programja 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésével intézményünk többet vállal, magasabb 

értéket kínál, mint csupán részvétet és védettséget. Iskolánk felkészült arra, hogy sajátos neve- 

lési szükségletű tanulók nevelését-oktatását is felvállalja. 

Az együttnevelés nem pusztán együttlétet jelent, hanem együttes cselekvést. Az együttes él- 

mény, a közös tanulás kölcsönös kapcsolatokat alakít ki a tanulóközösségekben, és természe- 

tessé teszi a sérült tanulók jelenlétét intézményünkben. Iskolánk a teljes körű befogadásra, 

integrációra törekszik, ezért a tanulókat nem elkülönített osztályokban, csoportban, hanem a 

többi tanulóval együtt neveli-oktatja. A SNI tanulók valamennyi tanórán együtt tanulnak az 

osztálytársaikkal. Külön foglalkozást – egyéni vagy csoportos foglalkozást csak a rehabilitá- 

ciós, vagy fejlesztőfoglalkozások alkalmával szervezünk a számukra. Iskolánk vállalja, hogy e 

tanulók számára a közoktatási törvényben megfogalmazott módon többlettámogatást nyújt, 

kedvezményeket biztosít. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása, külön- 

leges gondozása érdekében iskolánk az alábbi pedagógiai rendszert építette ki, illetve az aláb- 

bi pedagógiai gyakorlatot folytatja. 

 

Törvényi szabályozók: 

 

A 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről 
 

A többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmé- 

nyek működéséről 

A többször módosított 14/119. (VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és 

pedagógiai szakszolgálatokról 

2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

32/2012. EMMI Rendelet 
 

A sajátos nevelési igény gyűjtőfogalom. 

Meghatározás: 

Sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: 

 

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői vé- 

leménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékos- 

ság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
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egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében az iskolai tanuláshoz szükséges képességek rész- 

legesen vagy nagymértékben sérültek, fejletlenek, e képességek fejleszthetősége pedig, las- 

súbb ütemű és/vagy az átlagtól eltérő szintű. 

 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekci- 

ós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi 

szükségessé. 

 

Alapelvek 
- Intézményünkben a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval 

együtt, azonos iskolai osztályban történik. 

- Iskolánkban elfogadó pedagógiai és tanulói környezet kialakítására törekszünk. 

- Az együttnevelés során érvényesítjük a habilitációs, rehabilitációs szemléletet; 

sérülésspecifikus taneszközöket, módszereket, eljárásokat, fejlesztő eszközöket alkalmazunk. 

- Az SNI tanulók oktatását a 32/2012. EMMI Rendelet irányelvei alapján végezzük. 

 

Célok 
- A sajátos nevelési igényű tanulóknál pedagógiai programunk általános célkitűzéseinek meg- 

valósítására is törekszünk. 

- Az együttnevelés vállalásával a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, 

iskolai beilleszkedését, egyéni haladását segítjük, megkönnyítve ezzel a felnőtt társadalomba 

való majdani beilleszkedésüket. 

- A gyermekeket, tanulókat sajátos nevelési igényeik figyelembe vételével, a számukra szük- 

séges területeken fejlesztjük. 

- Szem előtt tartjuk, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne 

terhelje túl, a követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez. 

 

A sajátos nevelési igény típusai szerinti iskolai fejlesztés 

 

A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadá- 

lyozott tanulók 

Részképesség zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), hiperkinetikus- és figyelemzavar, a 

pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége áll sok esetben a súlyos tanulási, beil- 

leszkedési és magatartási problémák hátterében. 

 

Általános jellegzetességek: 

- általában érzékenyebbek az időjárási változásokra, 

- fáradékonyabbak az átlagnál 

- nehezen tűrik a zajokat 

- nehezen viselik el a várakozás feszültségét, 

- gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 

- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető 

szabályokat. 

 

Alapelvek, célok, feladatok: 

Fejlesztésük gyógypedagógiai tanár és/vagy pszichológus közreműködését igényli, rehabilitá- 

ciós célú órakeretben, egyéni terápiás terv alapján. 



148  

Indokolt esetben menetesítés - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bi- 

zottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés 

alól. 

 

A gyógypedagógiai tanár által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális képességfej- 

lesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak elmélyítésével szolgálja 

az eredményes iskolai előmenetelt. 

 

A SNI tanulók pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs ellátása 
A SNI tanulók különleges gondozási igénye egy tulajdonság-együttes, mely az átlagtól eltérő 

jellegzetes különbségeit fejezi ki. Ezeket a különbségeket a helyi pedagógiai program kialakí- 

tásakor vesszük figyelembe. A gyógypedagógiai tanár által vezetett pedagógiai rehabilitáció a 

funkcionális képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak 

elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt. 

Az ellátás közös elvei: 

a) A feladatokat az intézmény dokumentumai tartalmazzák. E feladatok hosszútávúak és 

az iskola egész nevelési - oktatási rendszerét átfogják. 

b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység szakmaközi együttműködésben  valósul 

meg, szervezett, nyitott tanítási - tanulási folyamat, s a tanulók igényeitől függő eljá- 

rások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását teszi szükségessé. 

 

A szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanári / terapeuta kompetenciája: 

 a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság javaslatai alapján elkészíti az egyéni 

fejlesztési tervet, illetve közreműködik összeállításában, 

 habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztést végez, 
 

 segíti a komplex pedagógiai diagnózis értelmezését, 
 

 közreműködik a tevékenységek tervezésében, s ezt követően a konzultációban, 
 

 a többségi pedagógusok munkáját segíti, 
 

 javaslatot, szakmai tanácsokat ad speciális módszerekre, eszközökre, környezetre, 
 

 tevékenységét folyamatosan dokumentálja. 

 
 

Diszlexia, diszgráfia 

 

A diszlexia F 81.0 az intelligenciaszinttől független olvasási és helyesírási gyengeség. Általá- 

ban differenciálatlan az aktív szókincs, gyenge a verbális emlékezet, probléma van a vizuális 

és akuszikus érzékelés területén. A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, 

torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a fogalmat. 

Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és makacs betűté- 

vesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak áttekintése 

nagy nehézségeket okoz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek előhívása észlel- 

hető. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között, pontatlan 
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a toldalékok olvasása, lassú az olvasási tempó, s mindezek következtében gyenge a szövegér- 

tés. 

A súlyos olvasás-írászavar irreverzibilis, maradványtünetei a közép- és felsőfokú oktatásban, 

illetve a felnőttkorban is feltűnnek és fennmaradnak. 

 

Diszgráfia F 81.1 esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző lehet a rossz kéz- 

tartás, az íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz 

viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. Gyakran sok helyesírási hibával 

írnak. Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor 

csak nagyon lassan valósul meg, ezért is fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók. 

Másodlagos tünetként a fentiek miatt minden tantárgyban gyengébb lehet a teljesítményük jó 

értelmi képességeik ellenére, s az elszenvedett kudarcaik miatt magatartási problémák is je- 

lentkezhetnek, ha nem megfelelően elfogadó a környezetük. 

 

A fejlesztés legfőbb céljai: 

 

 alakítsuk ki a tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő ér- 

tő olvasás-írás készséget, 

 

 fejlesszük a kifejező készségét, 

 
 

 segítsük az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében, a későbbi ku- 

darcok elkerülése érdekében. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok: 

- vizuális és akusztikus érzékelés fejlesztése, 
- a testséma biztonságának kialakítása, 

- a téri, síkbeli és időbeli relációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

- a vizuomotoros koordináció fejlesztése, 

- a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 

- az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén-gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a vizuális és 

auditív észlelésre alapozó módszerrel, 

- az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai pálya- 

futása alatt, 

- hallás és olvasás utáni szövegértés fejlesztése, 

- a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

- az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

- az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi 

írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával. 

 

Diszkalkulia F 81.2 
A diszkalkuliás tanulóknál gyakran hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a mec- 

hanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság érzékelése, számok megfelelő lejegy- 

zése, sorba rendezések. Súlyos elmaradásaik vannak a matematikai nyelv fogalmainak hasz- 

nálatában (helyi érték…), a matematikai relációk kifejezésében. 
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Fejlesztési feladatok: 
- az észlelés-érzékelés, a vizuális és akusztikus figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a 

beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése, 

- a testséma kialakítása, 

- a téri, síkbeli, idői tájékozódás fejlesztése, relációk gyakorlása, 

- a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

- a szerialitás (sorrendiség) erősítése, 

- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

- a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, 

- a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök folyamatos használata, képi 

megerősítés, 

- a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést 

segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. 

 

Hiperkinetikus- és figyelemzavarok 
Már az első életévekben, az óvodás korban tapasztalható tünet együttes, melyet a tevékenysé- 

gek csapongása, a figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, 

megfontolatlanság, a társakkal való gyakori konfrontálódás jellemez. 

Gyakori a kognitív működések zavara, illetve a nyelvi és mozgáskoordinációs képességek 

fejlődésének késése. Másodlagos tünet az aszociális viselkedés és csökkent önértékelés. 

 

Fejlesztési feladatok: 

- Figyelemkoncentráció fejlesztése, 
- Időkeret és hely biztosítása a fokozott mozgásigény kielégítésére, 

- Feszültség levezetése, helyes mederbe terelése, 

- Pozitív önértékelés kialakítása. 

 

Magatartási zavarok 
Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A visel- 

kedés jelentősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván áthágja a 

gyermek. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és 

hosszan tart (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). Érzékelhető még nagyfokú hevesség, tár- 

sakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitogtatás, indulatkitö- 

rések, iskolakerülés, hazudozás. 

 

Fejlesztési feladatok: 
- A tanuló optimális helyének megválasztása az osztályteremben, hogy a pedagógus jelzéseit 

megfelelően érzékelhesse. 

- Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, érdeklődésének, 

terhelhetőségének figyelembe vételével. 

- A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának, önérvé- 

nyesítésének, rejtett szorongásának…) megismerése siker vagy kudarc esetén. 

- A fentiek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való beilleszkedésének 

segítése. 

- Együttműködés a családdal és más szakemberekkel (pl. pszichológus). 

- A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélményhez juttatással. 
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A sajátos nevelési igényű gyermek fejlődésével és fejlesztésével kapcsolatos dokumentá- 

ciók: 
A habilitációs, rehabilitációs foglalkozások egyéni vagy csoportos formában tarthatók egyéni 

fejlesztési terv alapján a megfelelő gyógypedagógiai szakember vezetésével. A dokumentálás 

egyéni fejlődési lapon történik. 

 Az SNI gyermekkel érkező dokumentumok, szülői dokumentumok, az egészségügyi 

ellátás dokumentumai, szakvélemények, szakértői vélemények, javaslatok irattárazása. 

 Az SNI gyermekkel kapcsolatos intézményi dokumentumok vezetése: tanügyin doku- 

mentumok, az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját központilag kiadott 

egyéni fejlődési lap vezetése. 

 Az SNI gyermek fejlődésével, készség- és képességfejlesztésével összefüggő doku- 

mentumok: határozatok, mentesítések, felmentése dokumentumai. 

 Egyéni fejlesztési terv 
 

 Alapító okirat, SZMSZ, PP, gyermekvédelmi dokumentumok 

 
 

Az SNI tanuló integrálásának a pedagógiai gyakorlata: 

 A Szakértői Bizottság vizsgálatának előkészítése: pedagógiai jellemzés készítése, tan- 

tárgyi felmérések elkészítése. 

 Szülők tájékoztatása a vizsgálat szükségességéről, a tanulót megillető jogokról. 
 

 Az SNI tanuló Szakértői vizsgálatának a nyomon követése. 
 

 A tanuló számára a Szakvéleményben előírt foglalkozás megszervezése, a szükséges 

tárgyi feltételek biztosítása. 

 A szükséges határozatok meghozatala, a tanulót tanító pedagógusok tájékoztatása. 
 

 A szakvéleményben előírt, szakirányú végzettségű gyógypedagógus, vagy fejlesztőpe- 

dagógus megbízása. 

 A fejlesztőprogram, azon belül a rehabilitációs foglalkozások megindítása. 
 

 A fejlesztési terv elkészítése, a fejlesztőfoglalkozások megindítása. 
 

 A kontrollvizsgálatok megszervezése. 

 
 

A tanuló előmenetelének nyomon követése: 

 Az iskolával való ismerkedés szakasza 
 

 A tanulmányi előmenetel értékelése és a szülőkkel, gyógypedagógussal való konzultá- 

ció, negyedéves időkeretben. 

 Az SNI tanuló kompetenciamérési eredményeinek kiemelt elemzése. 
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Fejlesztési terv módosítása. 

 A tudásszint felmérése, lemaradás esetén felzárkóztatás megindítása. 
 

 pályaválasztás különös segítséggel. 

 
 

Az iskola által nyújtott pedagógiai többletszolgáltatások jellemzői, formái: 

 

1. A sajátos nevelési igényű tanulók tanórai munkájának a megszervezésekor és a tantervi 

követelmények meghatározásakor figyelembe vesszük a tanulók speciális akadályozottsá- 

gát, sérülését. (OM által kiadott 2/2005. (III. 1.) sz. rendelet irányelvei) 

 

2. Az SNI tanulók fejlesztőprogramban vesznek részt az iskolánkban mindaddig, amíg a sajá- 

tos nevelési igényük fennáll. A fejlesztőprogram keretén belül szakirányú gyógypedagógus 

vezetésével egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozásokat szervezünk a 

számukra, tanórán belül és tanórán kívül, egyéni és/vagy kiscsoportos formában. 

 

3. Ha szükséges, együttműködési megállapodás révén pszichológiai foglalkozásokat biztosí- 

tunk számukra a Tokaji Nevelési Tanácsadó által. 

Az iskola által nyújtott további támogatások: 

 Egyéni haladási tempó biztosítása 

 Kevesebb és differenciált feladat adása 

 Hosszabb felkészülési idő biztosítása 

 Segédeszközök használata 

 Mentesítés egyes tantárgyak/tananyagrészek értékelése és minősítése alól 

 A tanuló képességéhez és tudásszintjéhez alkalmazkodó ismétlő-rendszerező foglalko- 

zások 

 A tananyag/bizonyos tananyagrészek minimum szinten történő gyakorlása, teljesít- 

mény értékelése és továbbhaladás elbírálása a minimum követelményekhez igazodóan 

történik 

 Felmentés egyes beszámolási formák alól, pl. írásbeli felelet helyett szóbeli számonké- 

rés 

 Felzárkóztatás 

 Kompetencia alapú oktatás 

 Társas kapcsolatok kialakításának bátorítása. Az osztályközösségen belüli helyzetük, 

beilleszkedésük figyelemmel kísérése, a peremhelyzet elkerülése érdekében 

 Az önállóság erősítése, az önálló tanulási módszerek megtanítása, szorgalmazása 

 Énképük, önképük pozitív oldalainak az erősítése 

 Méltányos elbírálás, ha kell, és önmagukhoz viszonyítjuk a fejlődésüket, a teljesítmé- 

nyüket 
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VI. Az iskolai közösségi szolgálat 

 
VI. 1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok 

 

Nkt. 4.§ (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének 

javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy 

csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása, 6.§ (4) Az érettségi bizonyítvány 

kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 

 

Nkt. 97.§ 2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének gazolását 

először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. 

 

EMMI rendelet 133. § 

 

(1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, doku- 

mentálásával összefüggő feladatok ellátását 

 

(2) A közösségi szolgálat keretei között 

a) az egészségügyi, 

b) a szociális és jótékonysági, 

c) az oktatási, 

d) a kulturális és közösségi, 

e) a környezet- és természetvédelemi, 

f) a katasztrófavédelmi, 

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberek- 

kel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység. 

 
VI. 2. Felelősök, feladatkörök 

 
a) Az intézmény vezetője felelős a közösségi szolgálat megszervezéséért, továbbá gondosko- 

dik arról, hogy az intézményben az osztályfőnökök nyilvántartsák és folyamatosan vezes- 

sék a tanulók iskolai közösségi szolgálatának végzését a törzslapon, a bizonyítványban és a 

naplóban. 

 

b) Az intézmény vezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős az alábbiak megszerve- 

zéséért: 

- helyi lehetőségek feltérképezése 

- a fogadó helyekkel való kapcsolattartás, 

- a tanulók előzetes felkészítése, motiválása 

- a tapasztalatok pedagógiai célú feldolgozása. 

 

c) az osztályfőnök feladata: 

- együttműködik az iskolai koordinátorral 

- jelentkeztetés, adminisztrálás, dokumentálás, ellenőrzés, igazolás 

- szülők tájékoztatása. 
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VI. 3. A tevékenység megszervezésének lépései az iskolában 

 az intézményvezető kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógus(oka)t (koordi- 

nátor, osztályfőnök)

 a helyi lehetőségek feltérképezése, együttműködési szerződések megkötése a jogszabályi

feltételeknek megfelelő külső partnerekkel.

 a tanulók és szülők tájékoztatása a választható lehetőségekről, a javasolt ütemezésről

 a tanulók jelentkeztetése formanyomtatványon

 a közösségi szolgálat ütemezett teljesítése a jelentkezés alapján, közösségi szolgálati napló

vezetése

 a teljesítés ellenőrzése negyedévente, adminisztrálása a közösségi szolgálati naplóban

 az éves munka értékelése, tapasztalatok feldolgozása, éves teljesítés rögzítése a tanügyi

dokumentumokban

 az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésének igazolása.

VI. 4. A közösségi szolgálat dokumentálása 

- az iskola együttműködési megállapodást köt a megvalósításban részt vevő külső szervezetekkel. 

- a tanuló tanévenként jelentkezési lapot tölt ki, amely tartalmazza a jelentkezés tényét, a megva- 

lósítás tervezett helyét és idejét, a szülő/gondviselő aláírását. 

- a tanuló folyamatosan vezeti közösségi szolgálati naplóját az iskola által előírt formátumban, 

melyet az osztályfőnök negyedévente ellenőriz és kézjegyével lát el. 

- az elektronikus osztálynaplóban, törzslapon és a bizonyítványban az osztályfőnök tanév végén 

rögzíti a közösségi szolgálat (rész) teljesítését. 

- iskolaváltás esetén, illetve a szolgálat teljesítése után az iskola igazolást állít ki a közösségi szol- 

gálat teljesítéséről két példányban, melyből egy példány a tanulónál, egy példány az intézmény 

irattárában marad. 

- az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése előfeltétele az érettségi bizonyítvány kiadásának, így a 

teljesítés tényét az osztályfőnök a bizonyítvány és a törzslap Jegyzet rovatában a megfelelő zá- 

radék alkalmazásával rögzíti. 

VI. 5. A program lebonyolítása 

A diákok az 50 órából 5-5 óra felkészítő és feldolgozó foglalkozáson vesznek részt. Lehetőség 

szerint a ráhangoló felkészítést az iskolai koordinátor közreműködésével a 9. osztály elején 3 órá- 

ban tömbösítve, a 10. és 11. osztály elején 1-1 órában valósítjuk meg. A feldolgozó foglalkozáso- 

kat az osztályfőnök részvételével az utolsó tanítási napon 9. és 10. osztályban 1-1 órában, a 11. 

osztályban 3 osztályfőnöki órában tartja meg. 

Az iskola lehetőséget biztosít, hogy a tanulók egyénileg vagy csoportosan tegyenek eleget a szol- 

gálati követelmények teljesítésének. A közösségi szolgálat teljesítése során 1 órán 60 perc időtar- 

tamot kell érteni, melybe az oda- és visszautazás időtartama nem számít bele. Alkalmanként a 

diák minimum egy, maximum három óra időtartamú tevékenységet végezhet. A szolgálat teljesí- 

tése magánszemélynél, közvetlen hozzátartozónál, rokonnál csak közvetítő szervezeten keresztül 

valósítható meg. 
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A közösségi szolgálat választható területei: 
 

a) Szociális és jótékonysági tevékenységek 

 

 idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös 

főzés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás stb.); 

 idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés, szoba 

rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása); 

 felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek; 

 egyéb szociális tevékenység. 

A jótékonysági tevékenység keretén belül pusztán adománygyűjtés nem folytatható, különösen 

akkor, ha ez pénzbeli adományt jelent. 

 

b) Oktatási tevékenységek 

 

 korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gimnáziumon belül, gyermekotthonban, sajátos neve- 

lési igényű intézményben; 

 bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel; 

 oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás); 

 egyéb oktatási tevékenységek. 

 

c) Kulturális, közösségi tevékenységek 

 

 kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése; 

 közösségi tevékenységek; 

 közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása; 

 bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (például 

bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés). 

 

d) Környezet - és természetvédelmi tevékenységek 

 

A környezet- és természetvédelmi tevékenységek szervezhetők nemzeti parkokban, erdészetek- 

ben, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil és más szakmai szervezeteknél, továbbá 

önkormányzatoknál. Például: 

 parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése; 

 biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés; 

 szociális intézmény környezetének rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése; 

 környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, a 

programok népszerűsítése (iskola, civil szervezet honlapján, blog írása, szórólapok készí- 

tése stb.); 

 megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése; 

 egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység. 

 

e) Egyházak tevékenységének segítése 

 

f) Katasztrófavédelmi tevékenység (felöleli a polgári védelmi tevékenységeket is) 

 

Megemlítendő tevékenységi területek például: 

 a katasztrófavédelmi szervezetek napi teendőinek ellátásába való bekapcsolódás, 

 közreműködés az éves, tervezhető feladatokból adódó tevékenységekben. 
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 rendkívüli helyzetben a tanulók kompetenciahatárain belül végezhető tevékenységek ellá- 

tása, például árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése, épületek, ingóságok óvása, 

jelző-rendszer részeként feladatellátás, evakuált emberek tájékoztatása, segítése. 

 

g) Közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, 

továbbá idős emberekkel: 

 

 közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős embe- 
rekkel: sport, kézművesség, játék, programok (ünnepek, kézművesség, farsang, közös mű- 

sor kialakítása, sütés, stb.) 

 

VI. 6. Iskolai programok beszámítása a közösségi szolgálatba: 

 
 Iskolai ünnepségeken való részvétel (tanévnyitó, október 23, karácsonyi műsor, jóté- 

konysági bál, március 15, ballagás, tanévzáró): (2+1) óra 
 

 Rádiós műsorokban való részvétel: (1+1) óra 

 

 
 Iskolai programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel (berendezés, terítés, 

hangosítás) (egyéni elbírálás) 
 

 Jótékonysági bálon, végzős vacsorán felszolgálás: (3) óra 

 

 

 Kollégiumi műsorokban való részvétel: (egyéni elbírálás) 

 

 Iskolai táborok lebonyolításában való részvétel: (napi 3) óra 

 

 

A közösségi szolgálat megszervezésének részletes lebonyolítását külön szabályzat tartalmaz- 

za. 
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VII. Szakmai program 

 
VII. 1. Az iskola szakképzési tevékenysége 

 

A képzési tevékenységünk az iskolarendszerű oktatásra terjed ki. Szakmáink 8., 10., évfolyam 

elvégzéséhez ill. érettségi vizsgához kötöttek. Az oktatás szakiskolában és szakközépiskolá- 

ban történik. 

 

VII. 2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok 

 

Iskolánkban két szakmacsoportban (kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, vendéglá- 

tás-turizmus) folyik szakképzés az Országos Képzési Jegyzéknek (OKJ), a szakképesítések- 

hez tartozó szakmai és vizsgakövetelményeknek és a központi programoknak megfelelően. 

A 2013/2014-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben szakképzési kerettantervek szabá- 

lyozzák a szakképesítések oktatását. 

Szakközépiskolai osztályt vendéglátóipar és kereskedelem ágazatban indítunk 2013 szeptem- 

berétől. 

 

VII. 3. Az iskolában folyó szakképzés alapelvei, céljai 

 

A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati 

felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének 

megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. 

 

E cél elérése érdekében a képzés: 

- Nyújtson a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget, valamint általános és 

speciális szaktudást (elméleti és gyakorlati) a szakma műveléséhez, a szakmai 

- munkatevékenység ellátásához. 

- Alapozzon meg és fejlesszen ki a tanulókban olyan, a munkahelyeken haszno- 

sítható szakmai tudást, amelynek birtokában képesek szakterületükön a techni- 

kai, technológiai fejlődésből adódó változó és növekvő szakmai követelmé- 

nyeknek eleget tenni. 

- Neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos, 

megbízható munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra és vállalására. 

- Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos szakmai önművelés igé- 

nyét. 

 

Az iskolarendszerű képzés célja a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a 

nevelési célokat, a személyiség formálását, a szocializációt - a szakmával összefüggő társa- 

dalmi gyakorlat megismertetésével. 

 

- A köznevelési és a szakképzési törvény és végrehajtási rendeleteik alapján, ha- 

tályba lépésüknek megfelelő ütemben kell iskolánkban az oktató-képző munka 

tartalmi és szervezeti átalakítását folytatnunk. 

- A tanulók és a szülők, a helyi társadalom, a gazdaság és a munkaerőpiac igé- 

nyeinek megfelelő szakképzési szerkezet kialakítására kell törekednünk. 

- Folyamatosan felül kell vizsgálnunk a megszerezhető szakképesítések körét. 

- Az iskola oktatási-képzési feltételeinek meg kell felelni a kötelező eszköz- és 

felszerelés jegyzék előírásainak, valamint a szakképesítések megszervezéséhez 

szükséges tárgyi normatíváknak. 
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- A szakképzés iskolai programjának tervezésekor meg kell őrizni a szakmai ok- 

tatás pozitív iskolai hagyományait, pedagógiai örökségét, a helyi tantervek ki- 

dolgozásakor hasznosítani kell a hazai és nemzetközi tapasztalatokat. 

- Felkészültnek kell lennünk az állandó változásra (pl. cserélődő szakmakínálat). 

- Az iskolai szakoktatás a szakmai program tartalmi követelményeinek megva- 

lósítását célozza. A tanulók szakmai oktatása-képzése során fő célunk a szak- 

mai és vizsgáztatási követelményeknek való megfelelés, illetve erre történő 

felkészítés. 

- A szakképzés fejlesztését célzó hazai és külföldi pályázati források kihasználá- 

sa, szakmai kapcsolatok fejlesztése. 

 

VII. 4. Képzési szintek, a tanulók elméleti és gyakorlati oktatása 

 

VII. 4. 1. Szakiskola 

 

A szakiskola kilencedik évfolyamán először indul duális rendszerű szakképzés a 2013/2014- 

es tanévtől. A közismereti tantárgyak mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik a 

hároméves képzésben a 14/2013. (IV. 05.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv 

alapján modulrendszerben. 

 

A 10. évfolyamon kifutó rendszerben szakmacsoportos alapozó oktatás folyik. Ennek befeje- 

zését követően a tanulók szakképző évfolyamon folytathatják tanulmányaikat. 

 

A szakképzési évfolyamokon a központi programokban, valamint a szakmai és 

vizsgakövetelményekben meghatározott feltételek szerint folyik a szakmai vizsgára való fel- 

készítés szintén kifutó rendszerben. 

 

Minden közismereti és szakmai elméleti óra megtartására az iskolában kerül sor. Az órák sza- 

kos ellátását az iskola pedagógusaival és óraadó tanárok bevonásával biztosítjuk. 

A gyakorlati oktatást tankabinetekben, tanirodában, tankonyhán, demonstrációs teremben, 

gyakorló- és szaktanteremben (a továbbiakban tanműhelyben) szervezi az iskola, illetve 

együttműködési megállapodás vagy tanuló szerződés alapján gazdálkodó szervezet, vállalko- 

zó. 

 

Az iskolai tanműhely működésének személyi feltételeiről az iskola gondoskodik, míg a „kül- 

ső” gyakorlati helyeken a gazdálkodó szervezet. Az iskolai tanműhelyek felszerelése az isko- 

la, minden más esetben a gyakorlati képzés szervezőjének feladata. A gyakorlati oktatás szer- 

vezésekor minden szakma esetében törekszünk arra, hogy a képzési idő egy részét a tanulók 

gazdálkodó szervezeteknél tölthessék. 

 

A szakiskolai 9. évfolyamra beiskolázás feltétele, hogy a tanuló eredményesen 

teljesítse az általános iskola 8. évfolyamának követelményeit. A felvehető tanulók, és az in- 

dítható osztályok száma a fenntartóval egyeztetve évenként kerül meghatározásra. 

 

Szakképzési évfolyamra felvételt, és a szakképesítés megszerzésére meghirdetett szakmák 

körét a fenntartó jóváhagyásával hirdetjük meg tanévenként. 
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VII. 4.1.1. Választható szakmacsoportok, szakképesítések 
 

 

Az iskola szakmai kínálatát a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően évente felülvizsgáljuk, 

szükség esetén a szakmai program módosítását javasoljuk. 

 

A szakképesítés megszerzésére az alábbi szakmacsoportokban van lehetőség: 
 

9. évfolyamon 

 

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (felmenő rendszerben) 

34 341 01 Eladó 

 

18. Vendéglátás – turisztika (felmenő rendszerben) 

34 811 03 Pincér 

34 811 04 Szakács 

 

A szakképzés gyakorlatorientált, amelynek során a szakmai fogások gyakorlatban történő 

alkalmazásának magas színvonalú elsajátítása a fő cél. Gyakorlati oktatásra 9. évfolyamon 

iskolai tanműhelyben, majd 10 évfolyamtól külső gyakorlóhelyeken nyílik lehetőség. 

 

 

Szakképzési évfolyamon (11-12. évfolyam) 

 

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (kifutó képzés) 

31 341 01 0010 3102 Bolti eladó (Élelmiszer- és vegyi áru eladó) 

 

18. Vendéglátás – turisztika (kifutó képzés) 

33 810 31000 0000 Szakács 

33 810 21000 0000 Pincér 

 

A tantárgystruktúrát és az oktatás idő kereteit a szakmák központi programjainak megfelelően 

határozzuk meg a helyi tantervben. 

 

11. évfolyamtól mindhárom szakképesítés esetén (2+2-es rendszer) a szakmai és vizsgaköve- 

telményeket a 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel módosított 15/2008. (VIII. 13.) SZMM 

rendelet tartalmazza. A központi programok – melyek a szakmai tantárgyak alkalmazott óra- 

számait is tartalmazzák – jóváhagyási száma 17723-41/2011. VIII. 25. 

 

VII. 4.2. Szakközépiskola 

 

A szakközépiskolában 9. évfolyamon felmenő rendszerben bevezetésre kerültek a 2013/2014- 

es tanévtől kezdődően az ágazati szakképzési kerettantervek. Ezek lehetőséget nyújtanak a 

kiválasztott ágazatba tartozó szakképesítés szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajá- 

títására, készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasz- 

tási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni 

szakképzés megalapozására. 

 

A szakközépiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a 

szakmai képzés szerves egységet alkot. 
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VII. 4.2.1. Választható szakmacsoportok, ágazatok 
 

9. évfolyam 

 

- Kereskedelem ágazat 

(megszerezhető szakképesítés az érettségi után: 54 341 1 Kereskedő) 

- Vendéglátóipar ágazat 

(megszerezhető szakképesítés az érettségi után: 54 811 1 Vendéglátásszervező- 

vendéglős) 

- Turisztika ágazat 

(megszerezhető szakképesítés az érettségi után: 54 812 3 Turisztikai szervező, érté- 

kesítő) 

 

 

10-12. évfolyam 

 

A 2013/2014-es tanév 10-12. évfolyamán szakmai alapozó oktatás valósul meg a kereskede- 

lem-marketing, üzleti adminisztráció, illetve a vendéglátás-turisztika szakmacsoportokban 

kifutó rendszerben. 

Az imént említett két szakmacsoportban évfolyamonként 1-1 osztály folytatja tanulmányait. 

 

A különböző évfolyamokon tanított szakmai elméleti és gyakorlati órák megnevezését és óra- 

számát iskolánk helyi tanterve tartalmazza. 

 

VII. 4. 3. Képzéseink a 13-14. évfolyamon 
 

E képzési szakasz biztosítja a szakmai specializációs képzést az alábbi választható szakmák- 

ban: 

 

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, kereskedelem ágazat: 

- Kereskedelmi szakmenedzser (felsőfokú szakképzés, mely utoljára a 

2012/2013-as tanévben indult) 

- Kereskedő 

 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport, vendéglátóipar ágazat: 
- Idegenforgalmi szakmenedzser (felsőfokú szakképzés, mely utoljára a 

2012/2013-as tanévben indult) 

- Vendéglátásszervező-vendéglős 

- Szakács 

- Pincér 

 

Turisztika ágazat: 

- Turisztikai szervező, értékesítő 

 

A szakmaválasztás lehetőségeit a tanuló szándéka és a munkaerőpiaci igények határozzák 

meg. 

 

A képzések szakmai vizsgával zárulnak, a követelmények teljesítése után a tanuló továbbha- 

ladási lehetőségei az alábbiak: 

- továbbtanulás egyetemen, főiskolán, 

- munkába állás a választott szakmai képesítés lehetőségei alapján. 



161  

VII. 5. Szabad sáv felhasználása 

 

A tantárgyankénti 10% szabadsávot új ismeretanyag beépítésére használtuk fel. A szakmai 

tárgyakra biztosított 10% szabadsávot a meglévő tantárgyak óraszámába építettük bele, me- 

lyet a helyi tanterv szakmánkénti óraszámai tartalmaznak. 

 
 

VII. 6. Értékelés a moduláris szakképzésben 

A szakképző évfolyamokon az osztályozás a modulokon belül tananyag egységenként törté- 

nik az egységek tantárgyiasításával, külön vezetve az egyes tárgyak elméleti, ill. gyakorlati 

óráit. Minden tananyagelemből rendelkeznie kell a tanulónak minimum három osztályzattal. 

Amennyiben a tanuló a tananyagegységből elégtelen osztályzatot szerez, javítóvizsgát tehet az 

augusztusi javítóvizsga időszakban. Ebben az esetben csak a sikertelen tananyagegységből kell 

eredményes osztályzatot szerezni. 

 

 

A szakmacsoportos alapozó oktatás esetében a bizonyítványba kerülő osztályzat a részmodu- 

lok osztályzatából képzett átlag a matematikai kerekítés szabályai szerint: 

Pl. Szakmacsoportos alapozó oktatás 

a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra jó 

Számítási módja 

Gazdasági környezetünk jó 

Információkezelés jeles 

Kommunikáció jó  

4544,33 kerekítve 4 (jó) 

3 

 

A szakmai gyakorlat érdemjegyének meghatározása a szakiskola szakképző évfolyamán 
 

A tanulók gyakorlati munkahelyen végzett tevékenységét havonta három érdemjeggyel kell 

értékelni (magatartás, szorgalom, gyakorlati munka értékelése). 

Az érdemjegyeket a vezetőnek, vagy az általa megbízott személynek az ellenőrzőbe kell beír- 

ni. Minden következő hónap első csoportos foglalkozásán a gyakorlatvezető átvezeti azokat a 

tanulói gyakorlati naplójába. Amennyiben a tanuló a meghatározott ideig nem tudja bemutatni 

az érdemjegyeket, akkor a gyakorlati oktató szaktanári figyelmeztetésben részesíti. 

A gazdálkodók hivatalos igazolásban is megküldik intézményünk részére a fenti adatokat. 

A félév során, a gyakorlati munkahelyen szerzett érdemjegyekből a matematikai kerekítés 

szabályai szerint képzett átlag egy jegyként kerül be az osztálynaplóba. 

A csoportos foglalkozásokon szerzett érdemjegyekből havonta egy osztályzatot képzünk, a 

matematika kerekítési szabályait figyelembe véve és ezt a jegyet írjuk a naplóba. 

 

VII. 7. Iskolai szintvizsgák szervezése 

 

Ha azt a szakmai és vizsgakövetelményben előírják, az iskolában annak mérésére, hogy a 

tanuló a szakmai alapképzés során elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez 

szükséges kompetenciákat, szintvizsgát szervezünk. 

A szintvizsga előkészítésében és megszervezésében az illetékes területi gazdasági kamara, a 

gazdasági érdekképviseleti szervezetek, szakmai szervezetek, továbbá az intézmény képvise- 

lője (általában a szakmai igazgatóhelyettes) vesz részt. 
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A szintvizsga célja, hogy a tanulók a kialakított vizsgaszituáció során megismerhessék a 

velük szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, tudásukat, ismereteiket felmérhes- 

sék. A szintvizsgán a gyakorlati oktatókon kívül meghívott gyakorlati szakemberek 

is jelen lehetnek, hogy tapasztalataikkal, ismereteikkel a felkészülést segítsék. Az iskolai 

szintvizsgán kapott érdemjegy az év végi, illetve a félévi tanulmányi eredménybe - ha a 

szakmai és vizsgakövetelmény másképpen nem rendelkezik - a máskor kapott érdemjegyek- 

kel azonos súlyú, kétes esetben azonban irányadó lehet. 

 

A jelenleg oktatott képzések szakmai és vizsgakövetelményei csak az érettségit nem szerzett 

tanulókra vonatkozóan írnak elő kötelező szintvizsgát. A kamara által szervezett szintvizs- 

gáknál a kamara által összeállított központi feladatbankból a szintvizsga bizottság elnöke által 

kiválasztott feladatot kell végrehajtani. A szintvizsga értékelése a kiválasztott feladathoz tar- 

tozó értékelési útmutató alapján történik. 

 

A duális képzésben részt vevő tanulók esetében az első szakképzési évfolyam végén áprilisi 

határidővel megszervezésre kerülnek a szintvizsgák, míg a kifutó képzésben a 2+2-es rend- 

szerben a képzési idő felénél, tehát a 11. évfolyam végén. 

 

VII. 8. A második szakképesítés megszerzésének lehetősége 

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett, az OKJ-ban szereplő minden olyan állami- 

lag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlásá- 

ra képesít, és már meglévő, államilag elismert szakképesítés birtokában szerzik meg. Második 

és további szakképesítés költségvetési támogatása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni 

azt az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli 

szakképzésben szereztek. Nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel 

betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben - szakmai és 

vizsgakövetelményben meghatározott körben - szerezhető szakképesítés; 

A tandíj mértékéről az aktuális tanévet megelőzően az intézmény szakmai igazgatóhelyettese 

ad tájékoztatást. 

 

 

 

VII. 9. Szakmai vizsgák 
 

Szakmai vizsgákat elsősorban a május-júniusi, illetve javítóvizsgát az októberi-novemberi 

vizsgaidőszakban szervezünk. 

 

Jelentkezés 
 

Szakmai vizsgára a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános sza- 

bályairól és eljárási rendjéről 6. számú mellékletében meghatározott tartalmú jelentkezési 

lapon kell minden naptári év február 15-ig. A 2014/2015-ös tanévtől felmenő rendszerben a 

komplex szakmai vizsga megszervezését a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szabályoz- 

za. 

 
Részei 

 

Az adott szakmára vonatkozó szakmai és vizsgakövetelmény meghatározza a vizsgatevékeny- 

ségeket, melyek írásbeli, illetve interaktív, gyakorlati és szóbeli részekből állnak. 
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Értékelés 

Az egyes modulok szakmai vizsgáját akkor teljesítette a tanuló, ha az elért eredmény eléri a 

minimum 51%-ot, ellenkező esetben javító vizsgát tehet. A komplex szakmai vizsga értékelé- 

se érdemjeggyel történik. 

VII. 10. A szakmai gyakorlatok 

Iskolánk tanulói évfolyamtól, szakmacsoporttól, szakiránytól és ágazattól függően eltérő óra- 

számban kötelező szakmai gyakorlatokat teljesítenek. A szakmai gyakorlatok óraszámát alap- 

vetően az óraterv határozza meg. A gyakorlatok nagy részét külső gyakorlati képzőhelyen 

töltik tanulóink tanulószerződéssel, illetve együttműködési megállapodás keretében. 

A szakmai gyakorlatok ismeretanyagáról, tapasztalatairól a tanulók gyakorlati naplót 

vezetnek. A szakmai gyakorlatok megkezdése előtt a tanulók – a szabályoknak megfelelően - 

munkavédelmi oktatásban részesülnek, melyet aláírásukkal igazolnak. A szakmai gyakorlato- 

kon a gyakorlatok jellegének, tananyagának megfelelően előírt öltözetben kell megjelenni. 

A gyakorlati tanítási órák hosszát, a kötelező szüneteket, pihenőidőket a Szakképzési törvény 

határozza meg. 

A szakmai gyakorlatok alapvetően három féle módon folynak. 

VII. 10. 1. Órarend szerinti gyakorlat 

Évfolyamtól, szakmacsoporttól függően, csoportbontásban, a gyakorlatvezető szakmai taná- 

rok irányításával tanmenet alapján folytatott gyakorlat. A gyakorlatok helyszínét a tanmenet 

alapján a szakmai tanárok határozzák meg. 

VII. 10. 2. Összefüggő gyakorlat 

Szakképző évfolyamokon, illetve ágazati szakközépiskolában tanuló diákjainknak – szakmá- 

tól függően – a szakmai követelmények előírásainak megfelelően összefüggő nyári gyakorla- 

tot is teljesíteniük kell. Az összefüggő nyári gyakorlat teljesítése kötelező, a szakmai vizsga 

megkezdésének feltétele. 

Az egyes szakmák összefüggő nyári gyakorlatának óraszámát a helyi tanterv órakeretei tar- 

talmazzák. 

VII. 10. 3. Külföldi gyakorlatok 

Az utóbbi években tanulóink közül egyre többen jelentkeznek külföldi gyakorlat teljesítésére. 

Iskolánk csak a saját közreműködésével folytatott külföldi szakmai gyakorlatot fogadja el 

teljesítettnek. A gyakorlatokra jelentkező diákokat – egyénileg elbírálva – a tantestület dönté- 

se alapján delegáljuk. 

Döntési szempontok: 

- Tanulmányi eredmény 

- Igazolt és igazolatlan hiányzások száma 

- Szakmai munkához való viszonyulása 

- Osztályfőnök javaslata 

- Nyelvi és szakmai teszt eredménye 






