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Jogszabályok 

 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

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

nevelési intézmények névhasználatáról 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 

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

nevelési intézmények névhasználatáról. 

 Nemzeti Alaptanterv. 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú 

EMMI rendelet. 

 A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30) 

EMMI rendelet. 

 A 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohány termékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól. 

 Az „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program 2001-2010”. 

 Az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia 

 Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja. 

 EMMI ajánlás a teljes körű iskolai egészségfejlesztés (TIE) tevékenységeiről 

 A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény (Szkt.)  

 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.)  

 A „SZAKKÉPZÉS 4.0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapo-

litikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” 

című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 

1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat  
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Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség 
megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni. 

Maria Montessori 

NEVELÉSI PROGRAM 

(NP) 

Küldetésnyilatkozat 

A BGSZC Pesterzsébeti Technikum hosszú oktatási múltra tekint vissza, s arra törekszik, hogy a 

megteremtett értékeit megőrizze, s küldetésének tekintse, hogy olyan iskolává váljon: 

 amely meghatározó részét képezi a Centrum iskoláinak, 

 hatékonyan tud együttműködni a társtagintézményekkel, 

 amely gyorsan és hatékonyan tud reagálni és alkalmazkodni a környezet igényeire és kihívá-

saira,  

 amelyben az élethosszig tartó tanulás igénye és feltételrendszere kialakul, 

 amelynek a folyamatai szabályozottak és dokumentáltak, 

 amelyben fontos az információáramlás, 

 ahol a tantestület egy egész csapatot alkotva valósítja meg a célkitűzéseket.  

Arra törekszünk, hogy oktatóink: 

 ismerjék és alkalmazzák az új pedagógiai módszereket,  

 az infokommunikációs technikákat,  

 a kompetencia alapú, tanulási eredmény alapú (TEA) oktatás módszereit, előnyeit, 

 korszerű és a fiatalokat motiváló projektekben gondolkodjanak.  

Olyan iskolát alakítunk ki, amelyben a diákok megszerezhetik a sikeres életpálya építéséhez szüksé-

ges ismereteket, megalapozhatják a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati szakmai műveltséget, segít-

séget kapnak a feladataik elvégzéséhez, kibontakoztathatják tehetségüket.  

A szakmai oktatás-nevelés alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai 

A Szakképzés 4.0 program meghirdetésével és a technikumi rendszer létrejöttével új szakasz kezdő-

dött a középiskolai szakképzésben. A nemzetgazdaság elvárásaihoz igazodva szükségessé vált, hogy 

megfelelő általános műveltséggel is rendelkező, széles szakmai bázison építkező, a gyakorlati képzés 

révén elmélyült szaktudással rendelkező, kreatív és önmagukat folyamatosan képezni tudó szakem-

berek kerüljenek ki az iskolákból. 

Fő képzési és nevelési céljaink között szerepel az egyetemes emberi kultúra értékeinek megismerte-

tése, a gyakorlatias önmegvalósítást szolgáló szakmai ismeretek elsajátíttatása, a teljesítményképes 

tudás megszerzése iránti igény felkeltése, a társadalmi beilleszkedés elősegítése a kommunikációs 

készség fejlesztésével, a team munkára képes autonóm személyiségek nevelésével, a gyakorlatias 

személetmóddal, a való életben is alkalmazható ismeretekkel. 
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Célunk, hogy a végzett tanulóink képesek legyenek a nálunk megszerzett ismereteikkel a választott 

területen önálló életstratégia, konstruktív életvezetés kialakítására. Az iskola nevelőtestületének pe-

dagógiai célja az iskola szellemiségének megteremtése és megőrzése.  

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

lók kialakíthatják saját erkölcsi karakterüket, autonóm személyiségüket, meghatározó életelveiket. 

Alapelvünk, hogy a diákbarát környezet és a jó példa ereje a kikerülhetetlen mérföldkő azon az úton, 

amelyet végig járva diákjaink minden szempontból sikeres felnőttekké válhatnak.  

Tárgyi eszközeink: tantermeink legkülönbözőbb tárgyai: audiovizuális eszközeink, média eszköze-

ink, amelyeket a nevelésben eredményesen felhasználhatunk egy-egy részfeladat sikeres megoldása 

érdekében. 

Nevelési eszközrendszerünket pozitív értelmű nevelési céljaink elérése érdekében alkalmazzuk. 

Személyi vagy tárgyi eszközelemeink nevelési folyamatunkban részfeladatokat oldanak meg és ezzel 

nevelésünk hatékonyságát emelik.  

Nevelési módszereink: 

 Közvetlen: a nevelő személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

 Személyi eszközeink: nevelőink személyes hatásának eszközei; beszéde, hangja, gesztusai, 

mimikája, egész személyes megjelenése.  

 Közvetett: a nevelő hatás a tanulói közösségen keresztül érvényesül. 

Iskolánk oktatói által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:  

 Eljárások Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1.  - Szokások kialakítá-
sát célzó, beidegző 

módszerek  

- Követelés  

- Gyakorlás  

- Segítségadás  

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés  

- A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.  

- Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfo-
gadtatása.  

- Hagyományok kialakítása, ápolása.  

2.  - Magatartási model-
lek bemutatása, köz-

vetítése  

- Elbeszélés  

- Tények és jelenségek be-
mutatása.  

- Műalkotások bemutatása.  

- A nevelő személyes pél-
damutatása.  

- A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységé-
ben. 

- A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a 
közösségi életből.  

3.  - Tudatosítás (meg-
győződés alakítása)  

- Magyarázat, beszélgetés  

- A tanulók önálló elemző 
munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról. 

- Vita. 
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Tehetséggondozás módszerei, eljárásai:  

Házi, megyei, országos versenyeken, emelt képzésen, felismerést szolgáló tudatos szituációk terve-

zése, használata, ünnepélyeken való szereplés diákönkormányzati munka, egyéni fejlesztés, szakkör, 

sportkör, kapcsolatok különböző szakmai szervezetekkel stb. 

A felzárkóztatást segítő program módszerei: 

 képességek felmérése iskolába lépéskor, 

 képességek felmérése az iskoláztatás folyamán, 

 megfigyelés, 

 dokumentumelemzés, 

 beszélgetés (gyermekkel, szülővel), 

 tanulási szokások felmérése, 

 egyéni képesség fejlesztése, 

 differenciált tanóravezetés, 

 korrepetálás, 

 tanulásmódszertan, tanulás tanítása. 

A tanulók értékelése 

Alapja: a minden tanárra kötelező értékelési szabályzat (egységes követelményrendszer). 

Kihirdetése: a tanulók és a szülők tájékoztatása az iskolai értékelési rendszerről és a tanár egyéni 

értékelési szokásairól (szülői értekezlet). 

Formái: szóbeli számonkérések, dolgozatok, füzetek értékelése, gyakorlati feladatok, vizsgák, pro-

jektek, kiselőadások. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az iskola nevelési programja  

- a módosított Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott és képviselt értékekre, 

- az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, célkitűzései által kívánatos 

szükségletekre és értékekre, 

- a helyi sajátosságokból fakadó hagyományokra épül. 

A kívánt célok elérése során feladatunk a tanulók személyiségének mind teljesebb kibontakoztatása.  

E feladat megvalósítása során számolunk  

- a tanulók eltérő szintű adottságaival, 

- a tanulók eltérő ütemű, mértékű fejlődésével, életkori sajátosságokkal, 

- iskolai és iskolán kívüli tanulással, 

- szervezett ismeretközvetítéssel, 

- szociális és egyéb környezeti tényezőkkel, hatásokkal, 

- építünk a nevelők személyes példaadására, felelősségtudatára,  
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- az osztály és iskolai közösség pozitív hatására, 

- a szülői-társadalmi háttér támogatására. 

A tanulói személyiségfejlesztés feladatai 

1. A tanuló gondolkodási - tanulási képességeinek fejlesztése, az értelem fejlesztése. 

2. A szociális érzékenység, emberi kapcsolatok fejlesztése. 

3. A kulturált életmód, testi-lelki egészség igénye. 

4. Szakmai képzés alapozása. 

5. Speciális kompetenciák fejlesztése. 

6. A tanuló gondolkodási - tanulási képességeinek fejlesztése, az értelem fejlesztése. 

A tanórán a tananyag feldolgozása, az alkalmazott módszerek segítsék elő: 

 a tehetség, adottság felismerését, a gyermekekben rejlő képességek sokoldalú kibontakozta-

tását, játékszeretetet és az alkotásvágy fejlesztését, 

 az ismeretszerzési vágy, tudásvágy felébresztését; a permanens tanulás igényének és képes-

ségének kialakítását, 

 a kreativitást, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését. 

Az alkalmazott módszerek és az ismeretek számonkérésének formái fejlesszék: 

 a tanulók tanulási kötelességtudatát, 

 segítsék a helyes tanulási szokások, hatékony tanulási módszerek kialakítását (megfigyelés, 

lényeglátás, összefüggések felismerése, rendszerező képesség), 

 fejlesszék a kommunikációs készségeket (írás, olvasás, beszéd, beszédértés … ) a vázlatké-

szítés és a különböző segédeszközök alkalmazásának készségét, előadói képességet, 

 a tanulói kortárscsoport befolyásoló szerepét, a tanuló helyes önértékelését. 

A tanórai és tanórán kívüli ismeretszerzés formái segítsék elő:  

 a tanulói teljesítményvágy optimalizálásának igényét, 

 az önálló ismeretszerzés, bővítés belső késztetéssé alakítását, 

 a tudás birtoklásának örömét. 

Szociális érzékenység, emberi kapcsolatok fejlesztése 

 megfelelő énkép kialakítása, önismeret fejlesztése, reális önértékelésre való képesség birtok-

lása, a megfelelő önbizalom kifejlesztése, 

 döntéshozatalra való képesség, a döntésekért, tettekért való felelősségvállalás, kötelességtudat 

kialakítása, 

 kitartás, akaraterő, küzdeni tudás - mint emberi tulajdonságokkal való rendelkezés, 

 személyiségünk megismerésének képessége: önkontroll, önuralom és önfegyelem elsajátítta-

tása, az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének 

előnyeit közvetítő iskolai légkör, életrend elfogadásának, igényének kialakítása, 

 az emberek közötti érintkezés, emberi kapcsolatteremtés és kommunikáció kulturált formái-

nak, elfogadott normáinak kialakítása, udvariasság és illemtani szabályok birtoklása, 
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 tartalmas emberi kapcsolatok kiépítésének igénye; önmagával és másokkal szembeni igényes-

ség belsővé tétele, az emberi értékek felismerése; mások munkájának tiszteletére, megbecsü-

lésére nevelés, 

 az empatikus képesség kialakítása, 

 társadalmilag elfogadott értékrend, erkölcs, etikai értékek közvetítése, 

 a társadalmi viszonylatrendszerbe való beilleszkedés képességének kialakítása, közösségi és 

demokratikus magatartási formák birtoklása, 

 nyitottság, érdeklődés, fogékonyság kialakítása a világ, az emberiség globális problémái iránt, 

aktív közéleti tevékenységre ösztönzés, a másság elfogadása, segítőkészség, jóindulat, tole-

rancia, 

 a mai bonyolult, nyitott világban való eredményes érvényesülés képességének kialakítása, 

 sajátos egyéni értékrendszerek kialakítása, szociális szokások kialakítása, szociális minták 

nyújtása. 

Kulturált életmód, testi-lelki egészség 

 önkifejezési képességek bemutatása, gyakorlása, 

 nemzeti kultúránk megismerésére, tiszteletére, hagyományainak ápolására nevelés, 

 új érték teremtésének igényére, önkifejező képességre nevelés, 

 a kulturált nyelvi magatartás kialakítása, választékos szóbeli kifejezőképesség elsajátíttatása, 

 elemi munkaszokások kialakítása (pontosság, rend, önkiszolgálás, takarékosság, kötelesség-

érzet, lelkiismeretesség), 

 az életkori sajátosságoknak megfelelő önállóság, önellátó képesség kialakítása, 

 közösségi terek kialakítása bel- és kültéren egyaránt, 

 harmonikus családi élet igényének kialakítása; a családban rejlő értékek tudatosítása, 

 egészséges életmódra ösztönzés; a szabadidő eltöltésének kulturált formáira, a környezet vé-

delmére és óvására szoktatás, 

 az esztétikus környezet kialakítása, kiépítése, közös védelme (táska, terem, iskola, lakókör-

nyezet …), a tanulók ízlésének formálása. 

Részletes leírást a témakörhöz kapcsolódóan lásd az Egészségnevelési programban. 

A szakmai képzés alapozása 

- önállóság, önálló feladatmegoldásra való képesség erősítése, 

- az alkotóképesség, alkotótevékenység fejlesztése, 

- a pontos, fegyelmezett munkára, megbízhatóságra nevelés, 

- igényesség kialakítása az írásbeli munkák külalakjában, 

- tárgyalóképesség, konfliktusmegoldó képesség és önállóság fejlesztése, 

- céltudatosság, reális ítélőképesség fejlesztése, 

- karriertervezési képesség kialakulása. 

A fent megfogalmazott célok hosszú távra szólnak, időtállóak, értékállóak. A külső és belső változá-

soknak, igényeknek megfelelően azonban tartalmuk folyamatosan változik, és folyamatosan figye-

lembe kell venni a munkaerő-piaci kívánalmakat is.  
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Speciális kompetenciák fejlesztése 

A közismereti ismeretekre épülő kompetenciák fejlesztésén túl hangsúlyt kell helyeznünk a speciális 

kompetenciák fejlesztésére is:  

- alkotóképesség fejlesztése, 

- tapasztalati alkotóképesség fejlesztése, 

- értelmező alkotóképesség fejlesztése (pl. szabályok). 

A nevelés főbb színterei 

 a tanóra, 

 a tanórán kívüli iskolai élet, 

 az iskolán kívüli közös programok. 

Célunk, hogy a tanulókban kialakuljon és fejlődjön: 

 a nemzeti kultúra és a hagyományok megismerése iránti igény, a nemzettudat és az anyanyelv 

értékének tisztelete, 

 a világ dolgai iránti nyitottság és a kritikus véleményformálás képessége, a demokratikus gon-

dolkodás és az elfogadás, 

 egymás és a rászorulók megértésen alapuló aktív segítése, a szolidaritás, 

  a széles ismeretanyagra épülő kreativitás, 

 a testi-lelki egészség iránti igény, 

 a környezet megismerésének és aktív védelmének tudatossága, 

 a kommunikációs kompetenciák, az anyanyelvi és idegennyelvi készségek, az önkifejezés 

igényessége továbbá az öltözködés-, valamint a viselkedéskultúra, 

 a szűkebb és tágabb környezethez való alkalmazkodás képessége, önmaguk megújításának 

igénye, az egész életen át tartó tanulás igényének kialakulása és az ehhez szükséges készségek 

fejlesztése, 

 a műveltség és a szakmai tudás értéke, 

  a szilárd erkölcsiség. 

Kiemelt feladat a végzettség nélküli iskolaelhagyás és a lemorzsolódás csökkentése, az alapkészségek 

fejlesztésének támogatása, mindezek érdekében a sérülékeny, hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése, a befogadó oktatás, együttnevelés megteremtése. 

A cél az oktatásba való visszatérés elősegítése, valamint a formális, informális tanulási útvonalak 

kialakítása is. 

A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzéséhez kapcsolódó további célok intézményi szin-

ten: 

 A képzési kínálat az iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók igényeihez történő igazítása. 

 Felkészült, elkötelezett, cselekvőképes és szakmailag elismert oktatók, nevelő-oktató munkát 

segítők és vezetők szakmai képzésének, folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása. 

 Rugalmas, együttműködő tanulószervezet kialakítása és az intézményvezetés hatékonyságá-

nak növelése. 
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A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódáshoz kapcsolódó további célok a tanulók szempontjából: 

 Differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás megvalósítása. 

 Tanulási kudarc, lemaradás megakadályozása. 

 A bekövetkezett probléma lehetséges kezelésére vonatkozó hatékony intervenció érvényesí-

tése. 

 A tanulók iskolatípusokból fakadó teljesítménykülönbségeinek csökkentése. 

 Az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák fejlesztése. 

 Epochális, projektalapú képzés fejlesztése. 

 A technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségek kiaknázása és alkalmazása. 

 A befogadó oktatás, együttnevelés megteremtése. 

 A módszertani sokszínűségre, az aktív tanulói tevékenységekre épülő módszerek alkalmazá-

sára való törekvés a TEA elvei és gyakorlata szerint. 

Eszközök és eljárások 

A tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót az ismeretek megszerzésében és 

a kompetenciák fejlesztésében, differenciált egyéni munka, párban vagy csoportban végzett, együtt-

működésen alapuló tanulásszervezési formákat valósítunk meg: 

 differenciáló módszerek alkalmazása a célkijelölésben, megvalósítási módszerekben és az ér-

tékelésben, 

 a fejlesztő, tanulást támogató értékelés, mérések, 

 iskolán kívüli szakemberek bevonása, külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek fel-

használása, 

 oktatói együttműködés, 

 IKT eszközök biztosítása és alkalmazása, 

 csoportbontások. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Az iskolánkban középiskolai tanulmányaikat megkezdő tanulók már bizonyos szinten kialakult sze-

mélyiséggel rendelkeznek. Feladatunk, hogy a tanulók meglévő személyiségét minél hamarabb meg-

ismerjük, a pozitív, értékes személyiségjegyeket erősítsük, a negatívakat segítsük átalakítani, és úja-

kat kialakítani. Ebből adódóan nevelő-oktató munkánk során minden tevékenységünknek szolgálnia 

kell a tanulók személyiségformálását. A személyiségfejlesztés során segítenünk kell az önfejlődést, 

a belső lehetőségeket kipróbáló öntapasztalást. Olyan közösségi élmények átélésével segítjük a fej-

lesztő munkát, amelyekben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire képes, miként fogadják társai.  

A tanulói személyiségfejlődésének színterei a család, a környezet, a társadalmi élet és ennek része-

ként az iskola. A személyiségformálás, -fejlesztés terén feladatunk a következőkben felsorolt értékek, 

és ezek egyensúlyának kialakítása. 

Értékek: 

 az élet tisztelete, szeretete, az egészség értéke, megbecsülése, 

 az énkép szerepe az egyén életében, az önismeret, önbizalom, önbecsülés, önművelés, 

 szükségletek, vágyak, törekvések, motivációk felismerése, elfogadása, 
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 egymás tisztelete, szeretete, segítése, a másság elfogadása, tolerancia, az előítéletek elkerü-

lése, az empátia – a mások helyzetébe való beleélés képessége, a szolidaritás, a bajba jutott 

emberek segítése, a társas viselkedési formák, normák elfogadása, 

 folyamatos tanulás, állandó önművelés, problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényes-

ség, 

 a haza és a szűkebb környezet szeretete, megbecsülése, az erkölcs elfogadott 

 normáinak következetes betartása, az emberi jogok, a nemzeti és az egyetemes 

 világ kultúrájának ismerete, tiszteletben tartása. 

A személyiségfejlesztés speciális színterei: az osztályfőnöki és társadalomismereti órák, ahol az em-

pátia és kommunikáció fejlesztését „játékos gyakorlatok”, helyzetgyakorlatok, szituációs játékok for-

májában végezzük. 

A teljes körű egészségfejlesztés feladatai  

Cél:  

 a teljes körű egészségnevelés biztosítása, 

 egészséges környezetet teremtve segítsük elő a tanulók, a tantestület és az itt dolgozók egész-

ségének védelmét, 

 megfelelő egészségügyi és prevenciós szolgáltatásokat nyújtsunk, 

 az oktatók, az egészségügyi szakemberek, a szülők és a diákok egészségneveléssel, egészség-

fejlesztéssel kapcsolatos együttműködésének támogatása. 

Az egészségnevelés iskolai területei  

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés változatos feladatok köré szerveződik. A művészeti nevelés, 

vagyis művészettel nevelés legfőbb célja a testi-lelki "jól-lét" elérése, megalapozása, amely a követ-

kező területeken és tantárgyakban valósul meg:  

 Fórumok, iskolai lehetőségek 

o Mozgáskultúra tantárgy 

 minden tanulónak kötelező, 

 heti 1 vagy 2 tanóra az órarendbe építve. 

 Néptánccsoport 

o szabadidős tevékenység, 

o heti 3 táncpróba délutánonként. 

 Iskolai rendezvények: 

o szalagavató, 

o nemzeti ünnepeink, 

o naptári ünnepek, 

o V-Faktor (iskolai tehetségkutató verseny), 

o projekt hetek - különböző tematikával, 

o Alapítványi est (az iskolai művészeti csoportok, egyéni produkciók bemutatkozása). 

 Művészeti táborok 

o gólyatábor 
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Eszközök, módszerek, munkaformák: 

Mozgáskultúra 

- Különböző táncstílusok megismerése (divat-táncok, hip-hop, salsa, cha-cha, keringő, stb). 

- Rövid táncfolyamatok elsajátítása. 

- A magyar néptánckincs alapjainak elsajátítása. 

- Felkészülés a szalagavatóra. 

- Nonverbális kommunikáció fejlesztése. 

- Illem, etikett, protokoll. 

- Mozgásos helyzetgyakorlatok. 

- Bizalomépítő gyakorlatok. 

A digitális térben: 

- Táncfilmek megtekintése különféle táncstílusokhoz kapcsolódva. 

- Tesztek kitöltése. 

- Nemzetek táncai. 

- Tánctörténeti korszakok. 

Néptánc-csoport 

- A magyar néptánc-dialektusok megismerése. 

- A tájegységek táncainak elsajátítása. 

- Stílusbeli különbségek megjelenítése. 

- Repertoire koreográfiák betanulása, tökéletesítése. 

- Hagyományos férfi-női szerepek. 

- Páros viszony. 

- Tartás-ellentartás. 

Digitális tér 

- Folklórismereti tesztek. 

- Táncfilmek: autentikus koreográfiák, archív felvételek. 

- Néprajz, táncdialektusok. 

- Népszokások. 

- Népviselet. 

- Népzenei tudás bővítése. 

- Népi hangszerek megismerése. 

Művészeti tábor: 

Közösségépítés 
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Az egészséges táplálkozás megvalósítása 

 az étkezés, táplálkozás egészséget be-

folyásoló szerepe 

 a táplálkozás és egyes betegségek kap-

csolata  

 diéták, táplálékérzékenységek, táplá-

lékallergiák  

 lelki eredetű táplálkozási zavarok meg-

előzése, felismerése  

 fogyasztóvédelem, a helyi termelés, 

helyi fogyasztás összekapcsolása  

 divatok, reklámok, média hatása táplál-

kozásunkra  

A mindennapos testnevelés megvalósítása 

 a mozgás fontosságának tudatosítása 

 egészséges testtarás fontossága 

 egészséges testkép kialakítása 

 sport-egészségügyi kockázatok, függő-

ségek ismerete 

 a testmozgás és az egészség, betegség 

kapcsolata 

 a szervezet fejlődése és működése test-

mozgással és annak hiányában 

 gerincvédelem, gerinckímélet 

Továbbá: 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, SZTB prevenció, 

 a lelki egyensúly megteremtése, 

 személyes krízishelyzetek felismerése és stratégiák ismerete, 

 függőségek elkerülése, 

 személyes biztonság (közlekedés, önvédelmi technikák), 

 a tanulási környezet alakítása, 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége, a környezeti ártalmak el-

kerülése, 

 az aktív szabadidő eltöltésének módjai, 

 a harmonikus párkapcsolat ideáljának kialakítása, 

 a családi életre való nevelés, 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, 

 a betegség és a gyógyulást segítő magatartás, 

 elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat, 

 a testi higiénia. 
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Mentálhigiéné szempontjából 

 a szenvedélybetegségek elkerülése (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer használatának 

megelőzése)  

 nem szerhez köthető függőségek elkerülése  

 a családtervezési módszerek ismertetése  

 az egészséges és biztonságos környezet kialakításának igénye  

Az iskolai élet minden pontján meg kell jelennie az egészségnevelési elveknek, de kiemelten fontosak 

a következő színterek: 

 osztályfőnöki órák, 

 szaktantárgyi órák, 

 testnevelési órák, 

 szabadidős sporttevékenységek, sportkörök, 

 osztálykirándulások, 

 iskolai sportrendezvények – tanár-diákmeccsek, 

  kiemelt rendezvények, 

 iskolai egyéb rendezvények - szalagavató bál, iskolanapi programok, vetélkedők, versenyek, 

játékos programok, projekt hetek, gólyamarasztaló, 

 délutáni, hétvégi szabadidős foglakozások, szakkörök, múzeumlátogatások, nyári táborok, 

 DÖK és diák szervezésű rendezvények – gólyatábor. 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Nevelő-oktató munkánk fontos feladata a tanulók különböző közösségeinek kialakítása, fejlesztése, 

mert a közösségnek nevelő, megtartó, a közösségben végzett tevékenységnek értékteremtő ereje van. 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, 

megteremti. 

Cél: a humánus, tartalmas emberi kapcsolatok kialakítása. A közösségfejlesztés csak és kizárólag egy 

egységes pedagógiai közösség határozott, világos, mindenre kiterjedő követelményrendszere segítsé-

gével lehet hatékony. 

A közösségi szellem formálásában legkisebb egységként az osztályközösség tölt be kiemelkedő fon-

tosságú szerepet. Az osztályfőnök direkt és indirekt módon szervezi egy osztály életét úgy, hogy 

meghatározó legyen annak légköre, szellemisége és a tanulók egymás között kialakuló kapcsolat-

rendszere. 

Az osztályközösség feladatai: 

 egymás segítése a tanulásban, tanulópárok kialakítása, 

 a tudás megbecsülése, védelme, gyarapítása, 

 egymás tiszteletben tartása, 

 a másság elfogadása, tolerancia, 

 mások gondjainak, nehézségeinek felismerése, 

 a problémamegoldó-készség fejlesztése, 

 közös múzeum-, színházlátogatás az ízlésformálás, viselkedéskultúra kialakítása érdekében, 
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 kirándulások szervezése - a természet megismerésére, megbecsülésére nevelés érdekében, 

 kulturált környezet megteremtése, a saját osztályterem állandó szépítése, tisztántartása. 

A Diákönkormányzat feladatai 

A közösségi élet szervezésében, fejlesztésében kiemelkedő szerepet tölt be a diákönkormányzat: 

 irányítja és szervezi a minden évben megrendezésre kerülő gólyatábort, gólyanapot, farsangi 

mulatságot, karöltve azzal az osztállyal, amely az év eleji titkári ülésen elvállalta a rendezést, 

 megszervezi egy tanítás nélküli munkanap programját, mely V-faktor (iskolanap) címen kerül 

megrendezésre, 

 előkészíti, lebonyolítja az Adventi hét eseményeit,  

 megszervezi és lebonyolítja a tavaszi Színes hét programját, 

 segíti a művészeti és sportcsoportok munkáját, 

 segíti az iskolában folyó állag- vagyon- és munkavédelmi, vöröskeresztes munkát, 

 félévente értékeli munkáját. 

A közösségben végzett, közös cselekvések alkalmával a tanuló megtalálja önmagát, önismeretre tesz 

szert, kibontakoztathatja tehetségét. Segítséget kap beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarainak 

leküzdéséhez, sikerélményhez jut. A művészeti és sportcsoportok /néptánc, mazsorett/ már létezé-

sükkel is segítik az iskolai hagyományok ápolását. 

A néptánccsoportban a tanulók bővebben megismerkedhetnek nemzeti értékeinkkel, hagyománya-

inkkal (népdal, népzene, népi viselet, hangszerek), valamint más népek kultúrájával, szokásaival 

(nemzetiségi táncok, viselet, más népek dalai), és fellépéseikkel ezeket az értékeket közvetítik, társa-

ikat is ezek megszerettetésére, megbecsülésére serkentik. 

A sportcsoportokban, mint csapatsportban a tanulók az egészséges életmód mellett megtanulják az 

idejüket beosztani, társaikra figyelni, szükség esetén az egyéni érdekeiket a közösségi (csapat) érde-

keknek alárendelni. Kialakul bennük az összetartozás, önfeláldozás, tettrekészség, tisztességes küz-

delem erénye. 

A szereplések, versenyek utáni megbeszéléseken a résztvevők megtanulják reálisan értékelni saját és 

társaik tevékenységét, közösen ünneplik meg sikereiket. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fej-

lesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembevé-

tele, a differenciálás, valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalma-

zása a tanítási folyamatban. 

Munkánk során kiemelten kezeljük:  

 - a sajátos nevelési igényű, 

 - a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 

 - a kiemelten tehetséges, 

 - a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei 

Iskolánk nevelési alapelve, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókat (Alapító okiratunkban meghatá-

rozott előírásoknak megfelelően) fogadjuk és biztosítjuk számukra az egyéni bánásmódot. A speciális 

igényekhez igazodva az alábbiak szerint szervezzük a munkánkat: 

Intézményünk Alapító okirata alapján a következő sajátos nevelési igényű tanulók ellátására vagyunk 

jogosultak:  

 szakértői bizottság szakértői véleménye alapján különleges bánásmódot igénylő, sajátos ne-

velési igényű, mozgásszervi, érzékszervi (hallás- és látásfogyatékos),  

 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási za-

varral) küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető tanulók ellátása. 

A sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítandó egyéni fejlesztésre, a számonkérés sajátos 

feltételeire az iskola, vagy a nevelési tanácsadó kezdeményezésére a szakértői és rehabilitációs bi-

zottság határozata tesz javaslatot. A határozat kézhezvételét követően az intézmény vezetője intézke-

dik a határozat végrehajtásának módjáról. 

A szakértői és rehabilitációs bizottság határozata alapján a tanuló: 

 tanulmányi kötelezettségének egyéni tanrendnek megfelelő követelményeknek tesz eleget, 

vagy mentesül az értékelés és minősítés alól. 

Az egyéni tanrend szerint tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészíté-

sére a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló órakere-

ten felül – átlag– heti 10 óra áll rendelkezésre. 

Ha a szakértői és rehabilitációs bizottság határozata alapján a tanuló az egyes tantárgyakból, tan-

anyagrészekből mentesül az értékelés és a minősítés alól, az iskola a Kt. 27§-ban meghatározott idő-

keret terhére egyéni foglalkozást szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében – egyéni fejlesz-

tési terv alapján – segíti a tanuló felzárkózását a többiekhez. 

Az érettségi vizsgán az érintett tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak 

szerint – másik vizsgatárgyat választhat. 

A tanuló részére az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán és az érettségi vizsgán 

biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vizsgán lehetővé kell tenni az iskolai tanul-

mányok során alkalmazott segédeszközök (számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli 

beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. 

A szakértői és rehabilitációs bizottság határozata alapján kiadott intézményvezetői intézkedés tartal-

mazza, hogy a tanuló: 

 egyéni tanrend alapján hogyan tehet eleget tanulmányi követelményeinek, ill., 

 egyéni tanrend alapján egyéni foglalkozásra milyen időkeret áll rendelkezésére, 

 mely tantárgyakból, tantárgyrészekből, vizsgákon milyen módon részesül egyéni elbánásban.  
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A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

A tanuló a középiskolába kerülve új helyzettel találja magát szembe. Túl van egy iskolaválasztáson, 

megváltozik az időbeosztása, új közösségbe kerül, növekednek a tanulmányi követelmények, elvárá-

sok. Belép a serdülőkorba, mely önmagában is kritikus életszakasz lehet. Sokan, ha nincs meg a meg-

felelő segítő családi háttér, nehezen élik meg a változásokat, nem tudnak azonosulni a tanulmányi, 

kulturális, közösségi feladatokkal, visszavonulttá, kirekesztetté, esetleg súlyosabb esetben agresz-

szívvá, visszautasítóvá, feladatmegtagadóvá válnak. 

A tanuló otthoni körülményeiben, családi, baráti, partneri kapcsolataiban bekövetkező változás, a 

serdülő korból az ifjúvá érés lelki problémái, a magasabb évfolyamra járók esetében is – kiválthatnak 

magatartási zavarokat. 

Vállalt feladatunk, hogy egyéni bánásmóddal, a szülők, a kortárscsoportok, a megfelelő szakemberek 

bevonásával, különféle programok biztosításával segítsük tanulóinkat a beilleszkedési, magatartási 

nehézségek leküzdésében. 

Szűrés, diagnosztizálás 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felismeréséhez az osztályfőnök és az osz-

tályban tanító tanárok állandó odafigyelésére és egymás közötti kommunikációjára van szükség. Fon-

tos, hogy minél előbb kiderüljön, kinek nem sikerült beilleszkedni, ki az, aki negatív hangadó, ki az, 

aki nem hajlandó a legminimálisabb elvárásoknak sem eleget tenni. Miután az osztályfőnök számára 

kiderül, hogy kik a problémás tanulók, legfontosabb feladata, hogy kiderítse – mi az oka a tanuló 

zavart viselkedésének. Beszélgetést kezdeményez a tanulóval, a szülőkkel, esetleg családlátogatásra 

megy, szükség esetén kikéri az iskolaorvos véleményét. Mivel a társadalmi változások hatásaként 

egyre több a beilleszkedési, magatartási problémával küzdő tanuló, célszerű lenne főállású pszicho-

lógus alkalmazása, aki helyben segítené oktatóink munkáját. 

Együttműködés segítő szakemberekkel 

Amennyiben az osztályfőnök úgy látja, hogy a tanuló beilleszkedési illetve magatartási zavarának 

leküzdésében a rendelkezésre álló pedagógiai eszközökkel nem tud segíteni, a gyermek- és ifjúság-

védelmi felelős együttműködésével Nevelési Tanácsadóhoz küldi a gyermeket. 

Arról, hogy a tanuló beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzd-e, a Nevelési Ta-

nácsadó megkeresésére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. 

A Nevelési Tanácsadó illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott feladatok 

végrehajtásával segítjük tanulóinkat a fennálló rendellenességek leküzdésében. 

Együttműködés kortárscsoportokkal 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek leküzdésének hatékony eszköze lehet a tanulónak az iskola 

más – osztályközösségtől eltérő - közösségeibe való bevonása. 

Egy sport- vagy művészeti csoportban való tevékenység során a tanuló megismerkedik más – esetleg 

nálánál idősebb – tanulókkal, levezetheti többletenergiáit, sikereket érhet el, s így leküzdheti maga-

tartási zavarait. 
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Osztályfőnöki órákon az önismereti, önértékelési képességek kifejlesztése során az osztálytársak se-

gíthetik a tanulót problémái felismerésében és feloldásában. 

A magatartás, illetve szorgalom osztályzatok megállapításánál – melynek első lépcsője az osztálykö-

zösség – figyelembe vesszük a pozitív irányú változást, dicsérjük a javítást, a relatív teljesítménynö-

vekedést. 

 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

1) A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

2) A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében 

eljárjon. 

3) A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

4) A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli – 

alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

a) a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 

b) iskolai felelősi rendszer; 

c) sportélet; 

d) túrák, kirándulások szervezése; 

e) kulturális, szabadidős programok szervezése; 

f) a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 

5) Ezekben a kérdésekben 

a) az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az osztály-

főnököknek ki kell kérniük; 

b) a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének össze-

állítása előtt az intézmény vezetőjének ki kell kérnie. 

6) A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a) az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott rendelkezése-

inek elfogadása előtt, 

b) a nevelési program elfogadása előtt, 

c) a házirend elfogadása előtt. 

 

7) A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső szerveze-

tekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a diákönkormányzatot 

segítő tanár képviseli. 

8) Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntéselőkészítő, 

véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetőségének teljes jogú tagja az 

iskolai diákönkormányzat képviselője. 

Az oktatók feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Az osztályfőnök feladatai 

 Megfelelő magaviseletű, az iskolai diákönkormányzati munkában és az iskolai rendezvénye-

ken aktív osztályközösséget alakít ki. 

 Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 
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 Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítását és 

elfogadását. 

 Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős programo-

kat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 

 Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 

 Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

 Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a szülők 

és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább ha-

vonta – tájékoztatja a szülőket. 

 A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal írásban 

értesíti (e-napló, ellenőrző). 

 Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja 

a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

 Figyelmezteti a szülőket, ha gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése ér-

dekében intézkedést tart szükségesnek. 

 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

 A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadóórákat szervez. 

 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal.  

 Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját.  

 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók magatartás 

és szorgalom osztályzatára. 

 A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli figyelmeztetésben, 

majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. Súlyosabb esetben javaslatot 

tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót. Igazolatlan mulasztás 

esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

 A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, 

azokra előre felkészül. 

 Segíti és ösztönzi a tanulók továbbtanulását. 

 Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal szemben. 

 Vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

 Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét. 
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Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfőnöki 

munkaterv alapján végzi. 

Oktatók feladatai 

Az intézményben a technikusi képzés alapfeladat-ellátást oktatók végzik. 

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve 

szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatáro-

zott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben 

részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.  

Az oktató kötelessége, hogy: 

 a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek fejlődését figyelemmel kísérje és előse-

gítse, 

 a tanulókat, a kiskorú tanuló törvényes képviselőjét, illetve a képzésben részt vevő személye-

ket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a kiskorú tanuló törvényes képvise-

lőjét figyelmeztesse, ha a kiskorú tanuló jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek, 

 a tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, illetve a képzésben részt vevő személy ja-

vaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon, 

 a szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés során a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilago-

san és többoldalúan nyújtsa, 

 a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben,  

 jogszabályban meghatározott egyéb kötelességeit teljesítse. 

Az oktatói testület dönt 

 a szakképző intézmény szakmai programjának, illetve a szakmai képzés képzési programjá-

nak elfogadásáról, 

 a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének elfogadásá-

ról, 

 a szakképző intézmény éves munkatervének elfogadásáról, 

 a szakképző intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,  

 a továbbképzési program elfogadásáról, 

 az oktatói testület képviseletében eljáró oktató kiválasztásáról, 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozóvizsgára bo-

csátásáról, 

 a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek fegyelmi ügyeiben, 

 jogszabályban meghatározott más ügyekben.
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A szülő, tanuló, az oktató és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka eredményességéhez nagymértékben hozzájárul a tanulókkal és 

szüleikkel kialakított szoros munkakapcsolat. Ezt egyrészt az iskola hagyományai, a törvényi előírá-

sok, illetve az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak biztosítják. 

Az iskola egész évben kezdeményezi az oktatók és a szülők nevelőtársi viszonyának kialakítását, 

együttműködését a tanulók személyiségfejlesztésének, közösségformálásának érdekében. Ez egyrészt 

az osztályokban működő szülői közösségeken, illetve a közösségekből alakult választmányi közös-

ségen keresztül valósul meg. 

A szülők észrevételeit, javaslatait, konkrét feladatvállalásait az iskolavezetés igényli, figyelembe ve-

szi és hasznosítja a nevelőmunkában. 

Az iskola vezetősége és a Szülők Közösségének vezetősége között az együttműködés különböző te-

rületeken valósul meg: 

 Minden tanév elején a Szülők Közössége elkészíti a munkatervét, amely az iskolai munka-

tervhez szorosan kapcsolódik, s egész tanévben e szerint végzik közös tevékenységüket. E 

kapcsolattartás folyamatos, feladatokhoz és határidőkhöz kötött. 

 A tanév során két alkalommal választmányi ülésen vitatják meg az elmúlt időszak eseményeit, 

problémáit, illetve tűzik ki az aktuális feladatokat. 

Az osztályközösségek szintjén az osztályfőnökök koordinálásával az alábbi területeken működnek 

együtt: 

 szülői értekezletek, 

 fogadóórák, 

 osztálykirándulások, 

 osztályprogramok, 

 iskolai rendezvények, 

 kulturális és sport programok, 

 iskolai ünnepségek, 

 iskolai Facebook, instagram, blog 

 szükség szerint aktuális problémák esetén. 

A tanuló tanulmányi előmenetelével, családi gondjaival, hiányzásaival, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős és a család szükség esetén együttműködik. E kapcsolat alkalmi, szükség esetén bármely fél 

kezdeményezheti. 

Az együttműködés egyéb lehetőségei, fejlesztési irányai:  

 a piaci igényekhez alkalmazkodó szakemberképzés támogatása, 

 a szülők szervezete és az iskolai Alapítványok közötti kapcsolat színesítése, új lehetőségek 

keresése, 

 a tehetséges, különleges képességű tanulók menedzselésében segítség nyújtása, 

 az iskola közösségformáló programjaiban még aktívabb részvétel biztosítása, 

 hatékonyabb együttműködés a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzésében. 
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A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

Iskolánkban az alábbi – tanulmányi időszak alatt - vizsgákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga, 

 különbözeti vizsga, 

 pótló vizsga, 

 javítóvizsga. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázöt-

ven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot 

kapott. 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követel-

ményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit közölni kell az érintett tanulók szüleivel: 

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

 különbözeti vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább három hónappal, 

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor), 

 a keresztféléves képzés javítóvizsgájával kapcsolatban. 

A félévi lezárást követően – szükség esetén – az igazgató kijelöli a javítóvizsga időpontját.  

A sikertelenül teljesítő tanuló kérvényt nyújt be az igazgatóhoz, melyben engedélyt kér az órák láto-

gatására a javítóvizsga letételéig terjedő időszakra. 

Az igazgató Határozatot hoz a kérelemmel kapcsolatban. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) sze-

replő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál 

nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.
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Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

A tanulók más középiskolából való átvételéről az intézmény vezetője dönt. Az átvételhez a tanuló év 

végi bizonyítványát be kell mutatni. Kiskorú tanuló átvételét a szülő és tanuló együtt kérheti. 

Különböző iskolatípusokból történő átvétel különbözeti vizsga letételéhez kötött, abban az esetben, 

ha van olyan tantárgy, amelyet a tanuló nem tanult a korábbi iskolájában. A különbözeti vizsgát az 

intézmény vezetője által meghatározott időpontig köteles a tanuló letenni. 

A felvételi eljárás különös szabályai 

Központi írásbeli felvételi vizsgát nem tartunk. A hozott pontok alapján készítjük el a rangsort. A 

felvételi pontok számításának módját és a rangsor kialakítását az iskola mindenkori felvételi szabály-

zatában rögzítjük. 

Iskolai terv az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításához  

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

vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy megérkezése előtt. Egy 

elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az iskolai balesetek szá-

mának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a sérülteknek, megkívánja, hogy 

az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás.  

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, 

 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 jártas-

ságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  

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

sok keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismere-

tekkel.  
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„Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége.  
Azzá válunk, amit rendszeresen teszünk.  

Arisztotelész 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

(EP) 

A BGSZC Pesterzsébeti Technikum egészségfejlesztési programja az Egészségügyi Világszervezet, 

a WHO azon definíciójából indul ki, miszerint „az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, 

lelki, szociális jól-lét állapota”. Az egészség tehát nem passzív, statikus állapot, hanem folyamatosan 

változó, sok komponensű állapot. Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel együttes megléte 

adja a legnagyobb esélyt: 

 ha az egyén képes integrálódni különböző közösségekbe, 

 ha alkalmazkodni tud a változó terheléshez, 

 ha individuális önállóságát megőrzi, 

 ha képes megteremteni az összhangot a biogenetikai, fizikai, lelki és társadalmi lehetőségei 

között. 

Az iskolának jelentős szerepe van tehát abban, hogy a tanulók fent említett feltételeknek megfelelje-

nek és ezáltal egészségüket megőrizhessék. Szerepet kell vállalnunk olyan kiemelt fontosságú egész-

ségfejlesztési tevékenységekben, amelyek hozzájárulnak az tanulók: 

- ismeretátadásához, 

- attitűdformálásához, 

- a magatartásuk alakításához, formálásához, 

- az öntevékenység ösztönzéséhez.  

A programunkat akkor tudjuk hatékonyan megvalósítani, ha nem szűkül le egyik-másik beavatkozási 

területre, hanem mindegyik fő egészségkockázati tényezőt is befolyásolja, az iskola mindennapi éle-

tében folyamatosan és rendszeresen jelen van, ha az összes diák és a teljes tantestület részt vesz benne, 

valamint ha a szülők és az iskola közelében működő civil szervezetek is részt vesznek a program 

megvalósításában.  

Az iskola egészségnevelési- és egészségfejlesztési programjában kiemelt szerepet szánunk a TIE (tel-

jes körű iskolai egészségfejlesztés) koncepcióban megfogalmazott négy fő alaptevékenységnek: 

 • egészséges táplálkozás 

 • mindennapos testnevelés és mozgáskultúra 

 • lelki egészséget segítő nevelés 

 • egészség-ismeretek, készségek átadása. 

Helyzetelemzés, környezeti feltételek 

A BGSZC Pesterzsébeti Technikum a dél-pesti régióban helyezkedik el, a XX. kerületben. A nappali 

tagozatos képzésben a 14-19 éves diákok számára tanórai és tanórán kívüli tevékenységek egész na-

pos lehetőségét szolgálja.  



BGSZC  Szakmai Program  

Pesterzsébeti Technikum  Egészségfejlesztési Program 

Érvényes: 2020. szeptember 1.  26 

Az iskola külvárosi környezetben, kevésbé zajos, por- és szmogterhelés szempontjából ideálisnak 

mondható. Az iskola épülete korábban apácák számára épült, ezért a tantermek, folyosók szűkösek. 

Az átalakítás során figyelembe vették a tanárok és diákok igényeit a szertárak, kiszolgáló helyiségek 

kialakításánál. A tantermek bútorzata az asztalok, székek mérete megfelel a középiskolások testi 

adottságainak. Az egészséges iskolai környezethez hozzátartozik a mellékhelyiségek, öltözők higié-

nikus volta. A fiatalok egészségnevelése kapcsán kiemelt szerepet kap a mozgás és a sport, ezt meg-

könnyíti, hogy iskolánk nagyméretű tornateremmel, kondicionáló teremmel, tükrös teremmel, 

kültéren: műfüves pályával, strandröplabda-pályával, kültéri kondicionális eszközökkel, távolugró 

pályával rendelkezik. Szabadtéri színpadunk ad lehetőséget a művészeti csoportok fellépéséhez, va-

lamint a végzős osztályok szerenádjának. 

Az udvarunk szép zöld parkosított területen fekszik, melyet fákkal, cserjékkel beültetett árnyékos, 

zöld felület fed, melyhez kerti tó és fedett kültéri tantermek is tartoznak. Az iskola orvosi szobája a 

földszinten kapott helyet. Intézményünk rendelkezik saját étkezővel és büfével, melyek az egészséges 

táplálkozással kapcsolatos egészségnevelés fontos színterei. 

Tárgyi feltételek 

A tantermek felszereltsége megfelel a törvényi előírásoknak. Az egészségnevelési tevékenységek 

megvalósításához szükséges eszközök többsége (pl. számítógépek, projektorok, sporteszközök, mé-

rőeszközök stb.) rendelkezésünkre áll. 

Személyi feltételek 

Az iskolavezetés elkötelezett a teljes körű egészségnevelés megvalósításában, a tantestület minden 

tagja ismeri a tantárgyához kapcsolódó egészségnevelési és fejlesztési területek követelményrendsze-

rét. Kiemelten nagy szerep hárul az osztályfőnöki és a testnevelői munkaközösség tagjaira, a diákön-

kormányzat munkáját segítő oktatókra. Az iskolában az iskolaorvosi és védőnői ellátás rendszeresen 

igénybe vehető. Feladatuk elsősorban a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magába foglalja 

a testi, az érzelmi és intellektuális fejlődés követését, a kóros elváltozások korai felismerését és a már 

kialakult deformitás diagnosztizálását. Teljes körű egészségnevelés nem képzelhető el a szülői mun-

kaközösség bevonása nélkül. A szülők a diákok egészséges életvitelének cselekvő alkotói – „minták”. 

A szülők véleményét a hagyományos kapcsolattartási formákon keresztül ismerjük meg: szülői érte-

kezlet, fogadóóra, telefon vagy email, E-napló. 

Kapcsolati háló  

Iskolánk kapcsolatban áll több, az egészségnevelés és prevenció területén dolgozó, abban részt vállaló 

országos és kerületi szervezettel, mint pl.: 

 Magyar Vöröskereszt, 

 BRFK Bűnmegelőzési osztály. 

A program célcsoportja  

A program elsődlegesen az intézményünkbe járó diákokat célozza meg, így a program tervezésekor 

figyelembe kell venni tanulóink korcsoporti jellemzőit, egészségügyi, társadalmi és szociokulturális 

hátterét is.  



BGSZC  Szakmai Program  

Pesterzsébeti Technikum  Egészségfejlesztési Program 

Érvényes: 2020. szeptember 1.  27 

Kiemelt figyelemmel kell kezelni a nehéz anyagi helyzetben, rendezetlen családi viszonyok között 

élő diákjainkat és külön figyelmet kell szentelni az SNI-s és BTM-es diákokra is. Egészségfejlesztési 

szempontból célcsoportnak kell tekinteni az intézmény minden dolgozóját, illetve programunkkal el 

kell érnünk a szülőket is. 

Célmeghatározás  

A gyerekek számára az iskola nemcsak a tudás megszerzésének helyszíne, hanem személyiségfejlő-

dés, szociális fejlődésük helyszíne is egyben. Az itt kialakuló személyes kapcsolatok gazdagsága teszi 

az iskolát valódi életteli szintérré. Ezért is fontos az egészséges iskola megteremtése, mely nemcsak 

külső körülményeiben, hanem szocializációs szerepében is olyan hely, ahol a diák otthon és bizton-

ságban érezheti magát, ahol gondjait, örömeit megoszthatja, problémái megoldásához tanácsot és se-

gítséget kérhet. Mivel a fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolában, ebben az időszakban érdemi 

hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban 

később kialakuló szokásaikat, viselkedési formákat, attitűdöket.  

Célunk tehát: 

 teljes körű egészségnevelés biztosítása, 

 hogy egészséges környezetet teremtve elősegítsük a tanulók és a tantestület és az intézmény-

ben dolgozók egészségének védelmét, 

 megfelelő egészségügyi és prevenciós szolgáltatásokat nyújtsunk, 

 támogassuk az oktatók, az egészségügyi szakemberek, a szülők és a diákok egészségnevelés-

sel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos együttműködését. 

Az egészségnevelés iskolai területei  

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy alapfeladat köré szerveződik, ezeken belül 

pedig több területen kell egészségnevelési tevékenységet folytatni. 

1) egészséges táplálkozás megvalósítása: 

 az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 a táplálkozás és egyes betegségek kapcsolata 

 diéták, táplálékérzékenységek, táplálékallergiák 

 lelki eredetű táplálkozási zavarok megelőzése, felismerése 

 fogyasztóvédelem, a helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása 

 divatok, reklámok, média hatása táplálkozásunkra 

2) mindennapi testnevelés megvalósítása 

 a mozgás fontosságának tudatosítása 

 egészséges testtarás fontossága 

 egészséges testkép kialakítása 

 sport egészségügyi kockázatok, függőségek ismerete 

 a testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata 

 a szervezet fejlődése és működése testmozgással és annak hiányában 

 gerincvédelem, gerinckímélet. 
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3) A gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése  

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, SzTB prevenció  

 a lelki egyensúly megteremtése 

 személyes krízishelyzetek felismerése és stratégiák ismerete 

 függőségek elkerülése 

 személyes biztonság (közlekedés, önvédelmi technikák) 

 a tanulási környezet alakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége, a környezeti ártalmak el-

kerülése 

 az aktív szabadidő eltöltésének módjai 

 a harmonikus párkapcsolat ideáljának kialakítása 

 a családi életre való nevelés 

4) egészségismeretek hatékony, azaz készséggé válást eredményező oktatása.  

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 a betegség és a gyógyulást segítő magatartás 

 elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat 

 a testi higiénia 

 a szenvedélybetegségek elkerülése (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer használatának 

megelőzése) 

 nem szerhez köthető függőségek elkerülése 

 a családtervezési módszerek ismertetése 

 az egészséges és biztonságos környezet kialakításának igénye 

Az egészségnevelés iskolai színterei  

Az iskolai élet minden pontján meg kell jelennie az egészségnevelési elveknek, de kiemelten fontosak 

a következő színterek: 

 osztályfőnöki órák 

 szaktantárgyi órák 

 testnevelési órák 

 szabadidős sporttevékenységek, sportkörök 

 osztálykirándulások 

 iskolai sportrendezvények – tanár-diákmeccsek, 

 iskolai egyéb rendezvények - szalagavató bál, iskolanapi programok, vetélkedők, versenyek, 

játékos programok, projekthetek, gólyamarasztaló, V-faktor, 

 délutáni, hétvégi szabadidős foglakozások, szakkörök, múzeumlátogatások, nyári táborok, 

 iskolán kívüli rendezvények – gólyatábor. 

Módszerek  

A hagyományos egészségnevelő felvilágosítást fontosnak tartjuk, és elsősorban az osztályfőnöki és 

biológia órák keretében valósítjuk meg, de hangsúlyt helyezünk az egyéb szervezésű felvilágosító 

előadásokra is külső előadók segítségével.  
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Rizikócsoportok felismerése – az iskolaorvosi vizsgálatok során sor kerül a tanulók életkorhoz kötött 

kötelező szűrővizsgálatára, a túlsúllyal vagy mozgásszervi problémával küszködő diákok számára 

speciális kezelést, pl. gyógytornát biztosítunk. A testnevelők szintén végeznek felméréseket, fitt-

ségi/Netfit/ vizsgálatokat. A korai felismerés a pszichológiai problémákkal küzdő diákok, csoportok 

esetén is rendkívül fontos, ebben nagy szerepük van a tanároknak, osztályfőnököknek. 

Serdülőkori készségfejlesztő vagy önismereti foglalkozások – megfelelő felkészültség mellett a mód-

szer jól alkalmazható osztályfőnöki órák keretein belül. 

Kortárssegítés és bevonódás – a kortárshatás hatékonysága a prevenciós tevékenységek és az érzé-

kenyítés kapcsán kiemelkedő fontosságú, ehhez nyújt segítséget, ha az ilyen irányú foglalkozásoknak, 

képzéseknek teret engedünk az egészségnevelés kapcsán is. 

Kiemelt egészségnevelési területek  

Dohányzás  

A bevezetett törvényi szigorítások ellenére diákjaink körében továbbra is problémás terület a dohány-

zás és az ellene folytatott küzdelem. Életkori sajátságnak tekinthető, hogy a tizenévesek elsősorban 

szabadidős tevékenységeik keretén belül fogyasztanak dohányipari termékeket. Egészségnevelési cé-

lunk a dohányzás kiszorítása, illetve a rászokás kockázatának csökkentése. A hagyományos egész-

ségnevelési módszerek mellett kiemelt fontossága van a pozitív kortárshatás erősítésének. Az isme-

retátadás során az elrettentés helyett a pozitív elkerülő attitűd megerősítésre kell a hangsúlyt helyezni. 

A dohányzás témakörét komplex órák, osztályfőnöki órák, egyéb rendezvények során járjuk körbe. 

Alkoholfogyasztás  

Tanulóink körében széles körű egészségnevelési intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az 

alkoholfogyasztást és az abból származó egészségügyi következményeket, ártalmakat megakadályoz-

zuk. Célunk, hogy diákjaink sokrétű információhoz jussanak ahhoz, hogy elsajátíthassák a kulturált 

és mértékletes alkoholfogyasztás szabályait, felismerjék magukon és embertársukon az esetleges al-

koholmérgezés tüneteit.  

Drogstratégia - Legális és illegális kábító- és tudatmódosító szerek 

A 2013-ban hatályba lépett Nemzeti Drogellenes Stratégia alapvető szemléleti kerete „az egészség és 

az egészséget támogató folyamatok, illetve az ezekhez vezető személyes, közösségi, környezeti fel-

tételek erősítése”. A Stratégia kimondja, hogy az „egészség, az egészséges életmód, mint érték és 

erőforrás minél több ember számára váljon követhető és követendő mintává. A Stratégia a prevenci-

óval kapcsolatban 10 színtéren határoz meg feladatokat, melyek egyike a köznevelési rendszer, így 

iskolánk működésének is szerves részét képezi az ilyen irányú prevenciós tevékenység. 

Szemléletes és testközeli élményekkel (előadások, beszélgetések, filmek, színházi előadások, szemé-

lyes példamutatás stb.) szeretnénk elérni, hogy a szert kipróbálók száma csökkenjen, az első kipró-

bálás időpontja kitolódjon vagy be se következzen. Szemléletformáló módszerekkel szeretnénk el-

érni, hogy a szerhasználat a már fogyasztók körében ritkuljon. A drogokkal kapcsolatos egészségne-

velési tevékenységek az egyes korosztályoknak megfelelő módon, más területekkel összehangoltan 

és az iskola összes diákjának elérésével zajlanak.  
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Az osztályfőnöki órák keretében megvalósuló testi és lelki egészségnevelési foglalkozások  

évfolyamokra lebontva (témakörökkel megjelölve) 

9-10. osztály 

Lelki egészség  

 Önismeret, önkontroll, önértékelés, önbizalom.  

 A szorongás, a stressz, a feszültség, a fáradtság oldásának „technikái”.  

 A kudarcok tűrése, tanulságaik feldolgozásának, hasznosításának képessége.  

Testi egészség 

 Az egészségmegőrzés igényének felkeltése, az egészséges életmód szokásrendszerének kiépí-

tése.  

 A testi és lelki egészség összefüggései. 

 Saját testünk, szervezetünk működésének ismerete mint az önismeret szerves része. 

 A serdülés testi sajátosságai, a serdülőkori biológiai, pszichológiai érés folyamatának isme-

rete, megértése.  

 Genetikai ismeretek, az öröklődés jelentőségének felismerése.  

 Az egészséget fenyegető tényezők ismerete. 

 Fertőzések, járványok.  

 Balesetek megelőzése (a balesetveszély felismerése, balesetvédelmi szabályok ismerete, be-

tartásuk: segítségnyújtás baleseteknél).  

 Az egészséges táplálkozás, a háztartás szervezése. 

11-12. osztály 

Lelki egészség 

 emberismeret, empátiakészség, figyelmesség, tapintat, alkalmazkodási készség, rugalmasság, 

ugyanakkor az autonómia megőrzésére irányuló erő, belső stabilitás, 

 az önálló döntés képessége, a lehetőségek mérlegelése, személyes felelősségvállalás, 

 a művészi önkifejezés, a humor, a játék, a műélvezet mint a lelki egészség helyreállításának, 

a feszültségek oldásának hatékony eszköze, 

 élményképesség, érzelmi jelenlét, saját magunk tisztelete, méltósága, egyéniségünk színeinek 

vállalása, 

 érzelmeink vállalása, s a velünk kapcsolatban lévő emberek ösztönzése, az emberi kapcsola-

tok értékként való elfogadása, érzékenység az emberi gesztusok esztétikuma iránt, 

 a lelki kiegyensúlyozottságot veszélyeztető tényezőkkel szembeni tudatos védekezés, a káros 

hatások ellensúlyozására törekvés.  

Testi egészség 

 szexuális kultúra, saját test igenlésének képessége, 

 a fogamzásgátlás módjai és kockázatuk,  

 a gyakran váltogatott partnerkapcsolatok konfliktusai, veszélyei (fertőzésveszély),  

 az abortusz körüli viták (mikor kezdődik az élet?), 



BGSZC  Szakmai Program  

Pesterzsébeti Technikum  Egészségfejlesztési Program 

Érvényes: 2020. szeptember 1.  31 

 „az optimális családtervezés” lehetősége, 

 szexuális rendellenességek, devianciák, homoszexualitás, a nemi betegségek és a nemi maga-

tartás összefüggése, 

 egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése, illetve gyógyításuk, 

 mértéktelen alkohol és kávéfogyasztás gyógyszerek, kábítószerek, az alkoholizmus és drog-

függőség kezelése (szociális és egészségügyi intézkedések), 

 betegekkel, fogyatékosokkal szembeni magatartás, beteg, gondozásra szoruló családtagok 

A speciális egészségügyi problémákhoz, a szexualitást érintő kérdések megvitatásához meghívott 

előadókat kérünk fel (orvost, biológiatanárt, szexuálpszichológust), aki kész a felmerülő konkrét 

problémák megválaszolására is.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok 

A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal 

rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; a tanulók az életkoruknak megfelelő 

szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások keretében – foglalkozzanak az elsősegély-

nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

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, 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

 



BGSZC  Szakmai Program  

Pesterzsébeti Technikum  Oktatási Program 

Érvényes: 2020. szeptember 1.  32 

 „A gyermekre minden hat, s mentül különbözőbbek a hatások, annál inkább vár-

hatjuk, hogy kifejlődése ferde s egyoldalú nem lesz. Az életre csak élet által nevel-

tetünk, s aki hiszi, hogy a gyermeket elvek és szabályok által életrevalóvá képez-

heti, egy cseppet sem józanabb annál, ki valakit szárazon tanít úszni.”  

(Eötvös József) 

OKTATÁSI PROGRAM 

(OP) 

Bevezető 

Eötvös József a 19. század kiemelkedő politikusának, vallás- és közoktatásügyi miniszterének szavai 

úgy tűnnek, mintha napjaink modern pedagógiai tanulmányaiból származnának. Kísértetiesen egybe-

csengenek azokkal az elképzelésekkel, új megközelítési módokkal, amelyeket ma semmilyen oktatási 

intézmény nem kerülhet meg. A gyakorlatorientált, a megtapasztaláson alapuló, a gyakorlati kompe-

tenciák fejlesztésére koncentráló oktatási módok szükségszerűségét ma már senki nem vitatja, sem-

milyen pedagógiai-oktatási program nem kerülhet alkalmazásra, amelyek ezeket az elveket nem veszi 

figyelembe. 

Egy oktatási program esetében azonban nemcsak az a lényeges, hogy milyen módon adja át a tudást, 

hanem az is, hogy mi az a tudás, amit közvetíteni akar. Iskolánkat olyan intézménynek tarjuk, amely 

kultúrát közvetít az oktató-nevelő munka során. A kultúra ismereteket, érzelmi és nemzeti műveltsé-

get, szolidaritást, viselkedéskultúrát, a humán-reál és digitális ismeretek egyensúlyát jelenti szá-

munkra, olyan folyamatosan változó folyamatot, amelyet minden tantárgy hasonló súllyal képvisel.  

Tantestületünk elkötelezett a legújabb pedagógiai módszerek alkalmazásában, tisztában van azzal, 

hogy a sikerhez vezető úton a tanulót különböző innovatív tanítás-tanulás módszertani megoldások-

kal, tanulástámogatással kell segíteni. A módszertani megújulás központi szerepet kap iskolánkban. 

Mivel a tanulási eredmény alapú (TEA) megközelítés a tanulást és a tanulót helyezi a középpontba, 

ezért maga a tanulási folyamat és a tanuló által elért kompetenciafejlődés a lényeges. A hagyományos 

tanári szerep átalakul, kibővül, a mentori, facilitátori szerep kerül előtérbe.  

A facilitátori attitűd lehetővé teszi a megfelelő tanulási módszerek megválasztását, adaptálását az 

adott tanuló/tanulócsoport igényei szerint (pár-, csoportmunka, egyéb innovatív módszerek alkalma-

zása). 

A tanulási folyamat közben (esetleg elején) és végén pedig objektív és megbízható módon kell érté-

kelni, hogy a tanuló hol tart a tanulási eredmények elsajátításában, milyen módon tudja bizonyítani 

és bemutatni az általa birtokolt tanulási eredményeket. 

Az oktatási programunk célja, hogy a tanulókat felkészítse a 21. század kihívásaira, kialakítsa és 

megerősítse azokat a kompetenciákat, amelyek nélkül nem lehet érvényesülni a jövőben. A diákokat 

fel kell készíteni az élethosszig tartó tanulásra, meg kell ismertetni velük az alkotás, az innováció 

örömét, A köznevelés feladata azonban a nemzeti műveltség megismertetése, az az erkölcsi érzék és 
a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése is egyben. Iskolánk olyan diákokat szeretne kibocsátani, 

akik képesek a logikus gondolkodásra, jártasak a digitalizáció világában, magabiztosan fejtik ki vé-

leményüket, szolidárisak társaikkal. 
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Iskolánk arculatát meghatározó alapelv a magas szintű kultúraközvetítő, az esélyegyenlőségen ala-

puló és a gyermekközpontú nevelés egyensúlyának megteremtése. Fontos célunk egy humanista ér-

tékeken nyugvó erkölcsiség kialakítása a diákokban, ami hozzájárul egy értéket létrehozó, aktív ge-

neráció kineveléséhez. Ezen célok egyik alapvető feltétele egy olyan bensőséges iskolai légkör kiala-

kítása, ahol a tanár alakítható, fejlődni képes embert lát a diákjaiban, tiszteli őket. 

Oktatási cél: a tanulókat felkészíteni a sikeres érettségire és alkalmassá tenni őket az értékteremtő 

munkára, a tehetségesebb és motiváltabb tanulókat felkészíteni a főiskolai vagy egyetemi továbbta-

nulásra. 

Oktatási céljainkat kétféle módon, színtéren igyekszünk megvalósítani. Egyrészt a mindennapos ok-

tató munka során, a tanulmányi munkában, melynek eredményei mérhetőek. Másrészt az általunk 

kínált különböző rendezvények, a tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, énekkar, diákújság, nép-

tánccsoport, kiállítások, vetélkedők, projektfeladatok által a diákok megtapasztalhatják a tudásgyara-

pítás informális lehetőségeit is. 

Óratervek 

A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez 

szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható foglalkozások megneve-

zése, száma 

Nyelvi előkészítő osztályok 

Tantárgyak óraszám 

Képességfejlesztés - szövegértés 2 

Idegen nyelv 1 17 

Idegen nyelv 2 3 

Képességfejlesztés - matematika 1 

Digitális kultúra 3 

Testnevelés 5 

Osztályközösségépítő-program 1 

Összesen 32 

Technikumi osztályok 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf 11. évf 12. évf 13. évf 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3 0 

Idegen nyelv 1 4 4 3 3 3 

Matematika 4 4 3 3 0 

Történelem 3 3 2 2 0 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 

Digitális kultúra 1 0 0 0 0 

Komplex természettudomány 3 0 0 0 0 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy (fizika, 

földrajz) 

0 2 2 0 0 

Testnevelés 4 4 3 3 0 

Érettségire felkészítő tantárgy 0 0 2 2 0 
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Tantárgyak 9. évf. 10. évf 11. évf 12. évf 13. évf 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 0 1 0 0 0 

Szabadon választható órakeret 3 1 1 2 6 

Osztályközösség-építő program 1 1 1 1 1 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 24 

Összesen 34 34 34 34 34 

A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok  

helyi megvalósításának részletes szabályai 

Nemzeti Alaptantervvel megegyezően iskolánk oktatási programjának fő célja alapvetően a nemzeti 

műveltség, az egyetemes kultúra közvetítése, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság 

elmélyítése. Feladatunk ezen kívül azoknak a képességeknek és attitűdöknek a fejlesztése, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek a munkavállaláshoz a 21. században. 

A technikumokban folyó nevelés-oktatás fő feladata, a közismereti műveltség elsajátítása mellett a 

szakmai tudás és képességek, készségek kialakítása. Ezeket az attitűdöket, készségeket a közismereti 

és szakmai tárgyak tananyagán keresztül sajátítják el a diákjaink. Iskolánk a közismereti tárgyakra 

vonatkozó helyi tanterveit a gimnáziumi kerettantervnek megfelelően készítette el. A helyi tantervek 

elkészítésénél az alábbi elveket vettük figyelembe: 

 Mivel a tanulási eredmény alapú (TEA) megközelítés a tanulást és a tanulót helyezi a közép-

pontba, ezért maga a tanulási folyamat és a tanuló által elért kompetenciafejlődés a lényeges. 

A hagyományos tanári szerep átalakul, kibővül, a mentori, facilitátori szerep kerül előtérbe.  

 A tudatos tervezés a siker kulcsa, melynek kiinduló eleme a tanuló előzetes tudásának, kom-

petenciáinak felmérése, ennek megfelelően a fejlesztési útvonal megtervezése, majd a vissza-

csatolás, a folyamat átgondolása, esetleges módosítása. 

 A facilitátori attitűd lehetővé teszi a megfelelő tanulási módszerek megválasztását, adaptálá-

sát az adott tanuló/tanulócsoport igényei szerint (pár-, csoportmunka, egyéb innovatív mód-

szerek alkalmazása). 

 Közismereti tárgyaink tananyaga lehetővé teszi a tantárgyi integrációt, amely a kollégák kö-

zötti kooperációs együttműködést is megkívánja. 

 Az alapvető készségek elsajátításában egyre nagyobb szerepet kell kapnia az önálló tanulás-

nak. 

 Törekszünk a tanulók személyre szóló, fejlesztő értékelésére. 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

A mindennapos testnevelést délutáni szakkörökkel és tömegsport foglalkozásokkal biztosítjuk tanu-

lóink számára. Kosárlabda, labdarúgás, röplabda edzések keretében a sportjátékokat magasabb szin-

ten sajátíthatják el a gyerekek. 

Emellett minden délután lehetőséget biztosítunk a kondicionáló teremben igényekhez igazított spor-

tolásra. Iskolaudvarunk ugyancsak lehetőséget biztosít a sportoláshoz. Műfüves futballpálya, számos 

kültéri saját testsúlyos edzésekre alkalmas eszköz, sakkpálya és ping-pong asztal áll diákjaink ren-

delkezésére. 
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A létező összes sportág rendszeres gyakorlására az iskolai keretek szűknek bizonyulnak, de célunk a 

sportágak széleskörű bemutatása, megismertetése. Az alapvető információk elsajátításával, esetleges 

bemutatók szervezésével (foci gála) igyekszünk kedvet teremteni a mindennapos sportoláshoz. A Di-

ákolimpia kerületi, budapesti versenyein rendszeresen több sportágban érnek el tanulóink szép ered-

ményeket. A versenyek vitathatatlan előnye a sikerélmény, az örömszerzés, küzdőszellem erősítése.  

A testnevelési tananyag egészében odafigyelünk a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartására, 

külön figyelemmel a fittségmérések és az izomerősítések különböző eredményeire. Végső célunk, 

hogy a gyerekek felnőtt korukban is aktívan sportoljanak, életformává váljon számukra a mozgás. A 

hétvégi és hosszabb szünetekben szervezett kirándulások, túrák is segítik ezt a folyamatot.   

(A témához kapcsolódó részletesebb leírást lásd az Egészségfejlesztési programban.) 
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A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében  

az oktatóválasztás szabályai, választható tantárgyai  

A 11. és 12. évfolyamon tanulóknak joguk van a bármely meghirdetett tantárgy emelt szintű képzé-

sére jelentkezni, és azon részt venni. Az iskola – a szakmai programjával összhangban – az igényeket 

és a jelentkezési létszámokat is figyelembe véve az alábbi tantárgyakból hirdeti meg az emelt szintű 

érettségire való felkészítést: a kötelező érettségi tantárgyak, azaz magyar nyelv és irodalom, történe-

lem, matematika és idegen nyelv. A választás önkéntes. Egy tanuló legfeljebb kettő tárgyat választhat. 

A választott tantárgy heti óraszáma 2 óra. A választott tantárgyra való jelentkezés 1 évre szól.  

Az emelt szintű oktatást azoknak a diákoknak ajánljuk, akinek az adott tantárgyból az előző tanév 

végén 4-es vagy 5-ös osztályzata volt. 

Az emelt szintű érettségire felkészítéshez az emelt szintű oktatásban alkalmazott fejlesztési feladato-

kat és kimeneti követelményeket a mindenkor érvényes jogszabály alapján változtatás nélkül alkal-

mazzuk. 

A tantárgyválasztás eljárásrendje 

A következő tanévre szóló választható tantárgyak körét a szakmai munkaközösségek javaslata alap-

ján állítjuk össze, figyelembe véve az érettségi vizsgatárgyakat. A választott órát oktató tanár szemé-

lyéről a tanulók akkor kapnak tájékoztatást, amikor az ideiglenes tantárgyfelosztás elkészül, de a tan-

tárgyfelosztás csak a következő tanév elején válik véglegessé.  

A választott órára való jelentkezés írásban, a tanuló és a szülő együttes aláírásával történik, legkésőbb 

május 15-ig. (Az alacsony létszám miatt nem induló választott órára jelentkezett tanulók a szorgalmi 

időszak végéig módosíthatják jelentkezésüket). A választott óra kötelező érettségi vizsgatárgy esetén 

legalább 8 fő, a szabadon választott érettségi vizsgatárgy esetén legalább 4 fő részvételével indul. A 

csoport maximális létszámát a tanár határozza meg a tantárgy jellege és a hatékony oktató tevékeny-

ség érdekében. A választott órán való részvétel a tanítási év végéig kötelező. A választott tanórai 

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

tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. 

Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 

A középszintű érettségi vizsga témakörei és a vizsga lebonyolításának szabályai megegyeznek „Az 

érettségi vizsga részletes követelményeiről” szóló mindenkori rendelettel. 

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő  

ellenőrzési és értékelési módjának diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 

A szakmai program rögzíti az értékelés céljait, alapelveit, feltételrendszerét, de ezen túlmenően az 

értékelés a szaktanár joga és kötelessége. Az értékelés szakmai és pedagógiai kifogástalansága a szak-

tanár felelőssége. 

Az értékelés céljai 

 folyamatos, rendszeres tanulásra késztetés 

 szembesítés az elvégzett munka mennyiségével, minőségével és értékével 

 a megszerzett tudás elismerése, jutalmazása 

 önismeret, önértékelési képesség kialakítása, a személyiség fejlesztése, pályaorientáció 
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Az értékelés alapelvei: 

 személyre szóló legyen, 

 fejlesztő, ösztönző jellegű legyen, 

 ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű, 

 folyamatosságot biztosítson, 

 a tantárgyi követelményrendszerre épüljön, 

 biztosítsa a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát, 

 adja meg a javítás lehetőségét. 

Az értékelés formái 

Értékeljük tanulóink 

 egyéni teljesítményét (tanulótársai előtt, tanárai előtt szüleinek szólóan), 

 egy-egy csoportjának vagy osztályának teljesítményét (iskolarádión, iskolaújságon keresztül, 

diákközgyűlésen, …), 

 összességének teljesítményét (iskolagyűlésen). 

Általános formák: 

a) Témazáró dolgozat – a tananyag egy vagy két fejezetének, témakörének elsajátításáról szá-

molnak be a tanulók, a helyi tantervre épülő tanmenetben meghatározottak szerint: 

 száma megegyezik a tantárgy heti óraszámával, 

 időpontját a tanulók előre ismerik, 

 időtartama 1 vagy 2 tanóra, 

 a javításnál, értékelésnél egységes - központi útmutatók, munkaközösségi döntés alapján 

kialakított – rendszer szerint járunk el,  

 a dolgozatra írt érdemjegy kétszeres súllyal számít az osztályzat kialakításakor. 

b) Röpdolgozat – azonos témakörhöz tartozó egy vagy több óra anyagának elsajátításáról szá-

molnak be a tanulók. 

 időtartama maximum egy tanítási óra, 

 időpontját nem feltétlenül ismerik a tanulók, 

 rendszeressége változó, függ a tanulók szorgalmától, felkészülésüktől, 

 írásbeli feleletnek tekintjük, így az osztályzatok meghatározásánál a szóbeli felelettel 

azonos súllyal szerepelnek. 

c) Projekt 

 több órát ölelhet fel, (rövid, közép és hosszú távú, heti) 

 igényelhet otthoni munkát is, 

 a feladat megoldása történhet csoportban vagy egyénileg, 

 az értékelés szempontjait a szaktanár előre megadja, 

 témazáró dolgozattal egyenértékű jeggyel értékeljük. 

A tantárgyak sajátosságaiból adódó, valamint a képzési rendszer változásaihoz kapcsolódó írásbeli 

beszámoltatás egyedi formáit (szintfelmérők, évfolyamdolgozat, központi felmérő) a munkaközössé-

gek munkatervükben előre meghatározzák, illetve figyelembe veszik a központi felmérők rendjét. 
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Az értékelés adminisztrációja és rendje 

 Iskolánkban a tanár a tanuló munkáját félévente a heti óraszámmal egyező számú érdemjegy-

gyel, de minimum kettő osztályzattal értékeli, melyet a naplóba beír. 

 A tanuló köteles a kapott érdemjegyeiről a szüleit vagy gondviselőjét tájékoztatni. A kritikus 

teljesítményt elérő tanulók szüleit félév illetve tanév vége előtt, időben, figyelemfelhívó, fi-

gyelmeztető céllal külön is értesítjük. 

 Az iskola elektronikus naplót használ, melyben a tanulókra vonatkozó információkat egyéni 

jelszóval tudja megtekinteni a tanuló és a szülő. Jelszót az új tanulók és szüleik minden tanév 

elején megkapják. 

 A félévi és az év végi osztályzatot a tanár az egész évi érdemjegyek alapján határozza meg. 

A tanév végén osztályozó konferencia dönt a tanuló továbbhaladásáról, magasabb évfolyamra 

lépéséről. 

 Az átlagszámításnál súlyozottan szerepelnek a témazáró dolgozatok, a projektek, a tudáspró-

bák érdemjegyei (két feleletjegyet érnek). A tanuló javára a szaktanár figyelembe veheti az 

órai aktivitást, továbbá a fejlődési tendenciát. 

 Amennyiben az osztályzat 1,00 egész jeggyel vagy nagyobb mértékben tér el az érdemjegyek 

előbb ismertetett (súlyozott) átlagától, a tantestület meghallgatja a szaktanár álláspontját, és 

indokolt esetben a tanuló javára módosítja az osztályzatot. 

 A tanuló félévi és év végi osztályozása általában szóbeli szöveges értékeléssel párosul. 

 Ha a tanuló hiányzása meghaladja a törvényben megengedettet, akkor a tantestület engedé-

lyével és osztályozó vizsga letételével kaphat félévi, illetve év végi osztályzatot. A hiányzások 

nyilvántartása a szaktanár és az osztályfőnök feladata. A megengedett érték elérése előtt le-

hetőség szerint figyelmeztetni kell a tanulót szóban és a szülőt írásban. 

 Az a tanuló, aki a tantervi követelményeket a tanév végéig egy vagy két tantárgyból nem 

teljesítette (elégtelen osztályzatot kapott), és a nevelőtestület javítóvizsgára utalta, a bizonyít-

vány kézhezvételével egy időben tájékoztatást kap a javító-pótló vizsga időpontjáról, helyéről, 

a tantárgyi követelményekről és a jogorvoslat lehetőségéről. (A vizsgakérelmet a bizonyít-

vány átvételét követő 15 napon belül az igazgatóhoz kell benyújtani, ez időn túl a kérés nem 

teljesíthető.) 

Érdemjegyek, osztályzatok értelmezése: 

Jeles (5) aki 

 a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz 

 a tananyagot ismeri, érti, tudja alkalmazni 

 a tantárgy szaknyelvét használja, szabatosan fogalmaz 

Jó (4) aki 

 a tantervi követelményeknek megbízhatóam, kevés, jelentéktelen hibával tesz eleget 

Közepes (3) aki 

 a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget 

 gyakran szorul a számonkérés során tanári segítségre 

 önálló kevésbé tud dolgozni 

Elégséges (2) aki 

 a tantervi követelményekből a tovább haladáshoz csak a szükséges minimális ismeretekkel, 

jártassággal rendelkezik 

 fogalmakat önállóan nem alkot, önálló feladatvégzésre nem képes 



BGSZC  Szakmai Program  

Pesterzsébeti Technikum  Oktatási Program 

Érvényes: 2020. szeptember 1.  39 

Elégtelen (1) aki 

 a tantervi minimumot sem teljesíti 

 ennek eleget tenni a tanári útmutatás segítségével sem képes 

A tanuló magatartása és szorgalma értékelésének és  

minősítésének alapelvei, követelményei és formái 

Tanulóink személyiségfejlődésének, neveltségi szintjük értékelésének fontos eszköze magatartásuk 

és szorgalmuk minősítése. A magatartás és szorgalom értékelése és minősítése legyen nevelő hatású, 

ösztönző, segítse a tanulót a helyes önértékelés, önismeret kialakításában. Az értékeléskor figyelembe 

vesszük a tanuló életkori sajátosságait. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és mi-

nősítését az osztályban tanító oktatók, az ODB és a tanulók véleményének kikérésével az osztályfő-

nök végzi. 

A magatartás minősítésekor vizsgáljuk, illetve figyelembe vesszük: 

 az iskolai fegyelmi előírások (Házirend) betartásának következetességét, 

 az érzelmi-indulati és társadalmi tényezők érvényesülését a tanulók viselkedésében (felelős-

ségérzet, megbízhatóság), 

 a tanuló közreműködését az iskolai életben, a nemzeti és iskolai hagyományok fejlesztésében, 

 a tanuló helyzetét az osztályban, együttműködését társaival, 

 a tanuló igazolatlan mulasztásainak, késéseinek számát, 

 a jutalmazó és fegyelmi intézkedéseket. 

A magatartásból adott osztályzatok követelményei: 

Példás a tanuló magatartása, ha kötelezettségeit felelősségtudattal, önállóan teljesíti, az iskolai kö-

zösségekben végzett munkája kimagasló, megjelenése, viselkedése kulturált. 

Jó a tanuló magatartása, ha kötelezettségeit teljesíti, tevékenyen részt vesz az iskola közösségeinek 

munkájában, megjelenése, viselkedése kulturált. 

Változó a magatartása, ha kötelezettségei teljesítésére többször is figyelmeztetni kell, az iskola kö-

zösségeinek munkájában nem vesz részt, megjelenése, viselkedése kívánnivalókat hagy maga után, 

ellene fegyelmező intézkedésekre került sor. 

Rossz a tanuló magatartása, ha kötelezettségeit figyelmeztetések ellenére sem teljesíti, az iskola kö-

zösségeinek munkájában nem vesz részt, illetve a közösségek munkáját hátráltatja, ellene igazgatói 

fegyelmi intézkedésekre került sor. 

A szorgalom minősítésekor vizsgáljuk a tanuló 

 tanulmányi munkához való viszonyát, eredményességét (kötelességtudat, rendszeresség, pon-

tosság, szakmai érdeklődés, tudásvágy), 

 egyéni képességeit és ennek változtatására irányuló törekvését (emlékezőtehetség, felfogóké-

pesség, koncentrálóképessége). 
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A szorgalomból adott osztályzatok követelményei: 

Példás a tanuló szorgalma, ha tanulmányi kötelezettségeit rendszeresen, pontosan, önállóan, nagy-

fokú kötelességtudattal, képességeinek megfelelően teljesíti, tudása bővítését, fejlesztését igényli. 

Jó a tanuló szorgalma, ha tanulmányi kötelezettségeit rendszeresen, pontosan, kötelességtudattal tel-

jesíti, eredményei képességeivel összhangban állnak, érdeklődése nem mutat túl az iskolai tananya-

gon. 

Változó a tanuló szorgalma, ha tanulmányi kötelezettségeit változó rendszerességgel teljesíti, nem 

elég önálló, utasításra kezd a munkához, időnként figyelmetlen, eredményei képességeitől elmarad-

nak. 

Hanyag a tanuló szorgalma, ha tanulmányi kötelezettségeinek egy vagy több tárgyból nem tesz ele-

get, figyelmetlenül dolgozik, nem megbízható, eredményei lényegesen elmaradnak képességeitől.  

A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok 

A tanulók teljesítményének, viselkedésének, cselekvéseinek értékelése lehet elismerő (jutalmazás) 

vagy elmarasztaló (büntetés). Iskolánkban a tanulóközösségek vagy egyes tanulók magatartásában, 

szorgalmában, tanulmányi vagy gyakorlati munkájában, tanórán kívüli tevékenységük során elért jó 

eredményüket jutalmazzuk. Az eredményes munka elismerése a tanulónak önbizalmat ad, aktivitásra, 

cselekvésre ösztönzi, ezért rendszeresen és "hangosan" dicsérünk. 

Tanulóink jutalmazásának formái kiemelkedő csoportos munka esetén: 

 jutalomkirándulás, 

 csoportos színházlátogatás. 

Egyéni teljesítmények esetén: 

 osztályfőnöki, szaktanári dicséret, 

 igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret, amelyet az intézmény vezetője a közösség előtt, 

írásban ad át a tanulónak, 

 könyvjutalom, tárgyjutalom, emléklap, 

 Ünnepélyesen beírhatja nevét az "Aranykönyvbe", a ballagáson, a tanévzáró iskolagyűlésen 

vagy a záróvizsga eredményhirdetésekor az a tanuló, aki kitűnő év végi és/vagy záróvizsga-

eredményt ért el, illetve az a tanuló, aki az országos vagy budapesti tanulmányi versenyen 1-

10. helyezést ért el, valamint aki Művészeti díjat, Kiváló sportoló-díjat kap. 

 Művészeti-díjat kap a művészeti vezető javaslatára az a végzős tanuló, aki középiskolai tanul-

mányai alatt kiemelkedő munkát végzett valamely művészeti csoportban. 

 Kiváló sportoló-díjat kap a DSE vezetősége javaslatára az a végzős tanuló, aki középiskolai 

tanulmányai alatt kiemelkedő sporteredményeket ért el. 

Iskolánkban, ha a követelmények és a tanuló teljesítménye, viselkedése között ellentmondás jelent-

kezik, ha a tanuló helytelenül viselkedik, ha kötelezettségeit szándékosan megszegi fegyelmező in-

tézkedésben részesítjük. 
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A fegyelmező intézkedés meghozatalakor, mindig figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátossá-

gait, a terhére rótt kötelességszegés súlyát. 

A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható: 

 osztályfőnöki, szaktanári figyelmeztetés (szóban vagy írásban), 

 osztályfőnöki, szaktanári intés, 

 osztályfőnöki, szaktanári rovó, 

 a megbízatás visszavonása, 

 igazgatói intés. 

A fegyelmező intézkedésünk célja a nevelés, tehát nem lehet megalázó. Ha a tanuló kötelességét 

vétkesen és súlyosan megszegi, ellene fegyelmi eljárást kell indítani. A fegyelmi eljárás szabályait 

külön jogszabály tartalmazza. 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, a digitális kultúrát, valamint a 9-

10. évfolyamon a matematikát. A nyelvi előkészítő osztályokban emellett csoportbontásban 

történik minden célnyelven tanított tantárgy oktatása. 

 A tanítási órák megszervezhetők különböző évfolyamok, különböző osztályok tanulóiból álló 

csoportok számára is.(pl. emelt szintű idegen nyelvórák) 

 A nyelvi csoportokat a tanulók idegen nyelvi tudásszintje szerint alakítjuk ki, melynek alapja 

a 9. évfolyam kezdetén megírt szintfelmérő. Az idegen nyelvi csoportok nem csak osztály-

szinten, hanem több osztályt érintve is létre jöhetnek. Ezekben az osztályokban a következő 

évfolyamba lépéskor az osztályfőnök és a szaktanárok véleménye alapján, pedagógiai szem-

pontok figyelembevételével módosíthatjuk a tanulók csoportbeosztását. 

 Az első idegen nyelv szerint kialakított csoportbontást alkalmazzuk a matematika, a digitális 

kultúra és a célnyelven tanított tantárgyak esetében is. 

A mindenkori költségvetési és támogatási lehetőségek figyelembevételével intézményünk a korai is-

kolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzése érdekében tanulócsoportos foglalkozásokat szervez. A 

foglalkozások az alábbi szempontból veszélyeztetett tanulók számára kerülnek megszervezésre: 

 szociális szempontból a hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), 

valamint a sérülékeny társadalmi csoportokból származó diákok számára, 

 nevelési szempontból a sajátos nevelési igényű (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, ma-

gatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók számára, 

 tanulmányi teljesítmény, előrehaladás, illetve tanuláshoz való viszony szempontjából az ala-

csony kompetenciamérési eredmények, romló vagy alacsony tantárgyi átlageredmények, il-

letve bukás, évismétlés területén érintett tanulók számára, 

 további veszélyeztető tényezők alapján az iskolától és a tanulástól elidegenedett tanulók szá-

mára, igazolatlan hiányzások magas száma, szorgalom-, illetve magatartásproblémák, iskolai 

kudarcok területén érintett tanulók számára, 

 haladási fázis alapján hátránykompenzációra szoruló tanulók és a tehetséggondozásra érde-

mes diákok számára. 
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Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek 

Alapelv az egyetemes természetnek (a világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és 

megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak maga alkotta környe-

zetével és kultúrájával együtt. 

A környezeti nevelés hosszú távú célja 

 az emberben eredendően benne rejlő természetes erények kibontakoztatása, 

 természet- és embertisztelő szokásrendszer kialakítása, 

 a belső késztetések esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása, 

 a szokásrendszerek elmélyítése intellektuális és érzelmi hatások által 

 s ezeknek eredményeképpen kialakul az ökológiai gondolkodás és a környezettudatos szem-

lélet.  

Célok a 14-20 éves korosztály esetében: 

 fenntarthatóságra való nevelés (élethosszig tartó), az ökológiai szemléletmód segítségével 

rendszerszemléletre való nevelés, 

 tolerancia és segítő életmód, az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése 

 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése, kialakítása, 

 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése, 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata, 

 helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, döntésképes-

ség fejlesztése, 

 globális összefüggések megértése, 

 fogyasztás helyébe életminőség helyezése, 

 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása. 

Helyi célok, értékek 

 Természeti, épített, szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése. 

 Helyi értékek és problémák feltérképezése. 

 Helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, hulladék, iskolai büfé “zöldí-

tése”, energiatakarékosság, helyi védettség stb.). 

 Lakóhely megismerése (helytörténeti vetélkedő, gólyaportya). 

 Hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken. 

 Azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken. 

 Pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény alakítása. 

 A nevelés fontossága – ami nem helyettesíthető a képzéssel. 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

 tantárgyakba építve 

 osztályfőnöki órák 

 projektoktatás 

  



BGSZC  Szakmai Program  

Pesterzsébeti Technikum  Oktatási Program 

Érvényes: 2020. szeptember 1.  43 

A tanórákon kitérünk a tananyag környezetvédelmi vonatkozásaira. Az óra jellege határozza meg, 

hogy a környezetünk mely problémáját emeljük ki, és hogy milyen módszerekkel dolgozzuk fel.  

Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés  

Az osztályfőnök személyisége, közösségformáló szerepe, személyiség-fejlesztő munkája meghatá-

rozó a környezeti nevelés szempontjából is. Ő hangolja össze a hagyományos órakereten kívül szer-

vezett tevékenységeket. 

Az osztályfőnöki órák környezeti neveléshez kötődő témái: 

 az életvezetés, szokások a családban, 

 a környezet és az egészséges életmód kapcsolata, 

 a média, ezen belül az iskolai média szerepe, hatása, 

 felelős viselkedés kialakítása (környezetvédelem, környezetvédelmi szervezetek). 

Tanórán kívüli tevékenységek: 

 környezetvédelmi cikkek az iskolai honlapon és újságban, 

 megemlékezés a környezetvédelmi napokról (Föld napja, Víz napja, Környezetvédelmi Vi-

lágnap), 

 látogatások múzeumokban, állatkertben, botanikus kertben, nemzeti parkokban, 

 környezetvédelmi pályázatokon való részvétel, 

 a város, illetve annak környezetének megismerése, 

 a szelektív hulladékgyűjtés fenntartása, 

 az iskolakert ápolása, 

 az iskolai büfé átalakítása “öko-büfévé”, 

 kirándulások. 

Iskolán belüli együttműködés 

Az oktató, az adminisztratív és technikai dolgozók, valamint szülők példamutatása nagymértékben 

segíti a fenntarthatóságra nevelés elveit, az állampolgári és egyéb közösségi felelősség tudat kiala-

kulását. Összefogva a környezetvédelem olyan elemeire irányíthatjuk a diákok figyelmét, mint a fe-

lesleges papírfelhasználás, hulladékgazdálkodás vagy a környezetkímélő, egészségre nem ártalmas 

tisztítószerek használata. 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Szűrés, diagnosztizálás 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felismeréséhez az osztályfőnök és az osz-

tályban tanító tanárok állandó odafigyelésére és egymás közötti kommunikációjára van szükség. Fon-

tos, hogy minél előbb kiderüljön, kinek nem sikerült beilleszkedni, ki az, aki negatív hangadó, ki az, 

aki nem hajlandó a legminimálisabb elvárásoknak sem eleget tenni.  
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Miután az osztályfőnök számára kiderül, hogy kik a problémás tanulók, legfontosabb feladata, hogy 

kiderítse – mi az oka a tanuló zavart viselkedésének. Beszélgetést kezdeményez a tanulóval, a szü-

lőkkel, esetleg családlátogatásra megy, szükség esetén kikéri az iskolaorvos és az iskola pszichológus 

véleményét. 

Amennyiben az osztályfőnök úgy látja, hogy a tanuló beilleszkedési illetve magatartási zavarának 

leküzdésében a rendelkezésre álló pedagógiai eszközökkel nem tud segíteni együttműködésével az 

illetékes pedagógiai szakszolgálathoz küldjük a gyermeket. Arról, hogy a tanuló beilleszkedési za-

varral, magatartási rendellenességgel küzd-e, a Nevelési Tanácsadó megkeresésére a szakértői és re-

habilitációs bizottság dönt. A Nevelési Tanácsadó illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság által 

meghatározott feladatok végrehajtásával segítjük tanulóinkat a fennálló rendellenességek leküzdésé-

ben. 

A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok segítésének 

formái: 

 tanulmányi kirándulások, színházlátogatások anyagi támogatása, 

 kedvezményes ebéd biztosítása az iskolai alapítvány támogatásával 

 javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására. 

Együttműködés kortárs csoportokkal 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek leküzdésének hatékony eszköze lehet a tanulónak az iskola 

más – osztályközösségtől eltérő - közösségeibe való bevonása. Egy sport vagy művészeti csoportban 

való tevékenység során a tanuló megismerkedik más – esetleg nálánál idősebb – tanulókkal, levezet-

heti többletenergiáit, sikereket érhet el, s így leküzdheti magatartási zavarait. 

Osztályfőnöki órákon az önismereti, önértékelési képességek kifejlesztése során az osztálytársak se-

gíthetik a tanulót problémái felismerésében és feloldásában. 

A magatartás, illetve szorgalom osztályzatok megállapításánál – melynek első lépcsője az osztálykö-

zösség – figyelembe vesszük a pozitív irányú változást, dicsérjük a javítást, a relatív teljesítménynö-

vekedést. 

Speciális programok meghatározása, kialakítása, pályaorientációs,  

drog- és alkohol prevenciós foglalkozások 

A beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő tanuló könnyen nyúlhat alkoholhoz, kábítószerhez, ettől 

remélve problémái megoldását. Ezért nagyon fontos az alkohol és drog prevenciót szolgáló speciális 

programok, foglalkozások szervezése a szaktanárok, a védőnő segítségével. 

Fontos a rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel, a tanulók helyzetének folyamatos figyelem-

mel kísérése. 
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„Az iskolai tananyag nem lépcső, amelyen a gyerekeknek fel kell mennie, és a tanu-
lás nem folyhat a vasúti menetrendhez hasonló módon. A tanulás inkább egy puzzle 

kirakása, amelybe különböző helyeken illeszthetők be újabb és újabb elemek.” 
Fóti Péter 

KÉPZÉSI PROGRAM  

(KP) 

A 2020/2021-es tanévtől iskolánk szakgimnáziumi képzését a technikusi képzés váltja fel, amely a 

minőségi szakképzést jelképezi napjainkban. Nevében jelzi a végzettséget, mivel itt a végzettek tech-

nikusok lesznek. A képzés egységes szervezése, dualitása és a felsőoktatáshoz való erősebb kapcso-

lása indokolttá teszi a változtatást. A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó 

képzése után a második ciklusban a technikusi vizsgára felkészítés történik, tantárgyi és a projekt 

alapú képzési formában. Ebbe a képzésbe bekapcsolódnak a duális képzés érdekében a külső szakmai 

képző helyek is. A képzés időszakában a képzőhelyek a tanulókkal szakképzési munkaszerződést 

kötnek, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulókat. A technikumban elért tanulási ered-

mények megteremtik annak a lehetőségét, hogy a jó tanulmányi eredménnyel végzettek a szakmai 

vizsgájuk eredményének beszámításával tovább tanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton be-

lül.  

A technikusi képzés alapelve: a tanulási eredmény alapú szemlélet megvalósítása, a szakmai cselek-

vőképesség kialakítása (learning outcome) =TEA 

Fő törekvésünk, hogy a tanulók a tanulási szakasz végéhez érve a Magyar Képesítési Keretrendszer-

hez illeszkedő tudás + képesség + attitűd + autonómia – felelősség kontextusában meghatározott cse-

lekvő szintű kompetenciákkal rendelkezzenek.  

A technikusi képzés szerkezete 

 



BGSZC  Szakmai Program  

Pesterzsébeti Technikum  Képzési Program 

Érvényes: 2020. szeptember 1.  46 

Az 5 éves technikusi szakmai oktatásunk folyamata 

 először ágazatot választ a tanuló, 2 évig ismerkedik az ágazati alapokkal, illetve közismereti 

tárgyakat tanul, az első két évfolyamon ágazati alapoktatás folyik,   

 10. évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után történik a szakma-, vagy 

szakmairányválasztás, 

 matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyag-

tartalom és az óraszám, mint a gimnáziumban. Ezekből a tárgyakból érettségi vizsgával zárul 

az oktatás, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből előrehozott 

érettségi lehetőséggel a 12. évfolyam végén, 

 a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tárgy a 13. évfolyamon, 

 idegen nyelvből 13. évfolyamon tesz érettségi vizsgát a tanuló, 

 a technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, 

 az 5 év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet  
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A szakmai oktatás lehetőséget biztosít a csak érettségizettek, gimnáziumot végzettek, valamint az 

egyetemi tanulmányaikat feladó fiatalok részére is. Erre szolgál a technikum 2 éves képzése. A kizá-

rólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantárgyak oktatá-

sát a szakmai oktatás első félévében szervezzük meg.  

Képzési programunk az iskolánkban folyó képzési és kimeneti követelményekre épül. Tanulóinknak 

három ágazati területen, négy technikusi képzésben kínálunk szakmai képzést a nappali rendszerű 

oktatás keretében, amelyek a következők:  

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 

- Pénzügyi-számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) 

- Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (5 0411 09 02) 

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 

- Logisztikai technikus (5 1041 15 06) 

Turizmus-vendéglátás ágazat 

- Turisztikai technikus (5 1015 23 07) 

o Az aktuális lehetőségekhez és az igényekhez igazodva a Turisztikai technikus szak-

mát nyelvi előkészítő osztály formájában indítjuk.  

A nappali rendszerű oktatás mellett felkínáljuk a felnőttképzés keretében a 8 hónapos esti techni-

kusi képzést is az alábbi területeken: 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 

- Pénzügyi-számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) 

- Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (5 0411 09 02 

Az ágazati képzések a képzési és kimeneti követelményekre épülnek, amelyek meghatározzák, hogy 

a tanulóknak a képzés során milyen kompetenciákat kell elsajátítaniuk annak érdekében, hogy a szak-

mai követelményeknek az ágazati alapvizsgán és a technikusi vizsgán megfelelhessenek.  

A vizsgák rendszere a technikusi képzésben 

1) Ágazati alapvizsga1 

Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek 

az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit orszá-

gosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati 

alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát. 

(2) Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai 

tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. 

(3) A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból és 

az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény 

székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja.  

                                                
1 A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény (Szkt.) 91. § 
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(4) Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. Az ágazati 

alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti követelményekben meghatá-

rozott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol. 

2) Érettségi vizsga 2 

(1) Az érettségi vizsgán a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az Nkt.-ban meghatározott 

vizsgatárgyakból ad számot tudásáról azzal, hogy az érettségi vizsga kötelezően választandó vizsga-

tárgya helyett szakmai vizsgát kell tenni. A technikumban folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan 

letett szakmai vizsga a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy adott vizsgatárgyból letett emelt 

szintű érettségi vizsgájának felel meg. Az érettségi vizsgáról valamennyi érettségi vizsgatárgy és a 

szakmai vizsga sikeres letételét követően lehet bizonyítványt kiállítani. 

(2) Az, aki a szakképző iskolában folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan szakmát szerzett és annak 

megszerzését követően kíván érettségi vizsgát tenni, mentesül az érettségi vizsga kötelezően válasz-

tandó vizsgatárgya alól. 

(3) Az érettségi vizsgán az érettségi vizsga kötelező vizsgatárgyai helyett a sajátos nevelési igényű 

tanuló - jogszabályban meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat. 

(4) Az érettségi vizsga megszervezésére és lebonyolítására az Nkt.-t kell alkalmazni. 

3) A szakmai vizsga3 

(1) A szakmai vizsga állami vizsga, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a képzési és kimeneti 

követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan 

egységes eljárás keretében méri. 

(2) Az akkreditált vizsgaközpont 

a) kijelöli a szakmai vizsga helyét és időpontját, valamint megszervezi a javító- és pótlóvizsgát, 

b) gondoskodik a szakmai vizsga lebonyolításához szükséges feltételek biztosításáról, 

c) vezeti a szakmai vizsgával kapcsolatos nyilvántartásokat és 

d) ellátja a Kormány rendeletében a szakmai vizsgával összefüggésben meghatározott feladatokat. 

(3) A szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont háromtagú vizsgabizottsága előtt kell letenni. A 

szakmai vizsga központi vizsgatevékenységének tartalmát a szakképzésért felelős miniszter a Kor-

mány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével határozza meg. 

(4) A szakmai vizsgát a Kormány rendeletében meghatározott rend szerint kell lebonyolítani. 

 

                                                

2 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 92. § 

3 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 93. § 
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(5) A szakmai vizsga legmagasabb díját a Kormány rendeletben állapítja meg. A szakmai vizsga díját 

e mértéken belül az akkreditált vizsgaközpont úgy állapítja meg, hogy az a ráfordításaira és működé-

séhez szükséges észszerű nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az azt terhelő fizetési kötele-

zettségekre és az akkreditált vizsgaközpont részére nyújtott támogatásokra is. A szakmai vizsgának 

a Kormány rendeletében megállapított legmagasabb díjánál magasabb díjat és a szakmai vizsgáért 

fizetendő más pénzbeli, anyagi, természetbeni hozzájárulást vagy költséget érvényesen nem lehet ki-

kötni. 

(6) Szakma megszerzéséről kiállított oklevelet, illetve szakmai bizonyítványt az kaphat, aki sikeres 

szakmai vizsgát tett. 

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy és a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló felkészítése és szakmai vizsgája4 

Eljárás a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy és a beillesz-

kedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló felkészítése és szakmai vizsgája során 

(1) A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy részére az egész-

ségügyi alkalmassági követelmények, a pályaalkalmassági követelmények és a fogyatékkal élő em-

berek egyenlő esélyű hozzáférésének figyelembevételével a Kormány rendeletében meghatározott 

kedvezmények útján kell biztosítani a sajátos nevelési igény, illetve a fogyatékosság jellegéhez iga-

zodó felkészítést és vizsgáztatást. A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kis-

korú személy számára biztosított kedvezményeket megállapító rendelkezéseket a képzésben részt 

vevő fogyatékkal élő nagykorú személyre is alkalmazni kell. 

(2) Ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztőpedagógiai ellátásban 

és a Kormány rendeletében meghatározott kedvezményben részesül. 

(3) Az e § alapján nyújtott kedvezmény kizárólag az annak alapjául szolgáló körülménnyel összefüg-

gésben biztosítható, és nem vezethet a szakma megszerzéséhez szükséges követelmények alóli álta-

lános felmentéshez. 

 

 

 

 

 

  

                                                
4 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 94. § 
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ÁGAZATI KÉPZÉSEK 
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GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 

A szakmaterület a közgazdasági és az ügyviteli területeket foglalja magában. A képzések az irodai 

munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket 

nyújtanak a tanulók számára, ezáltal biztosítva a termelő, szolgáltató vállalatoknál és az államigaz-

gatási intézményekben fontos szerepet betöltő gazdasági és ügyviteli szakember-utánpótlást. 

A képzés során a pénzügyi-számviteli, valamint a vállalkozási ügyviteli ügyintéző választható szak-

irányoknak köszönhetően a tanulók megismerkednek e területek sajátosságaival. Az iskolai tanirodai 

gyakorlatok, valamint a duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon a tanulóknak kiváló lehe-

tőségük nyílik arra, hogy az oktatási intézményben elsajátított elméleti ismeretanyagot vállalatoknál, 

intézményeknél egészítsék ki az adott szakma gyakorlati ismereteivel. A tanulmányok során kialakul, 

illetve erősödik a precizitás, a rendszerszemlélet, valamint megismerik az üzleti kommunikáció alap-

jait, kapcsolatokat építhetnek ki akár a jövőbeni munkahelyeikkel is.  

Választható képzések és szakmaképzés 5 éves technikusi képzésben: 

- Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

- Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 

A SZAKMA ALAPADATAI 

Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment 

A szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01 

A szakma szakmairányai: — 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

A SZAKMA KERETÉBEN ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VALAMINT 

A MUNKATERÜLET LEÍRÁSA 

A pénzügyi és számviteli tudás alkalmassá teszi a tanulókat arra, hogy aktív és meghatározó tagjai 

legyenek a gazdálkodó szervezetek pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciáik birtokában kulcs-

szerepet játszanak a pénzügyi és számviteli (rész)feladatok elvégzésében, ellenőrzésében. 

Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segít-

ségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői fel-

adatokat végeznek, adóbevallást készítenek. Elvégzik a gazdálkodó szervezetek adó- és járulékfize-

tési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Szóban és írásban kapcsola-

tot tartanak a vállalkozások pénzforgalmi szolgáltatójával. A szabályoknak megfelelően intézik a 

számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat. 

Nyilvántartják, kezelik a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és 

szerződéseket. Egyeztetik a bejövő és kimenő számlákat. Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos 

ügyintézési munkafolyamatokat végeznek.  
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Összegyűjtik, rendszerezik az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre ala-

pozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készítenek. Szakmai irányítással befektetési dön-

téseket, vállalkozásfinanszírozási feladatokat, adminisztratív teendőket hajtanak végre. Kezdeménye-

zőik a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának. Felelős és precíz munkájuk során mind-

végig ügyelnek az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titkok 

megőrzésére. 

A Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szak-

képzettség megszerzésével zárul. 

A SZAKMÁHOZ RENDELT LEGJELLEMZŐBB FEOR SZÁM 

Szakma megnevezése 
FEOR-

szám 
FEOR megnevezése 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

3611 Pénzügyi ügyintéző 

3614 Számviteli ügyintéző 

4121 Könyvelő (Analitikus) 

4122 Bérelszámoló 

4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor 

4129 Egyéb számviteli foglalkozású 

4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 

4136 Iratkezelő, irattáros 

A SZAKKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI 

Iskolai előképzettség:  

 5 éves technikumi képzés: Alapfokú iskolai végzettség 

 Felnőttképzési jogviszony keretében 8 hónapos képzés: Érettségi vizsga 

Alkalmassági követelmények 

 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

SZAKMAI OKTATÁS HELYSZÍNE, TÁRGYI FELTÉTELEK 

A szakmai oktatás elméleti része számítógéppel, internethozzáféréssel, projektorral felszerelt tanter-

mekben történik, tanulói IKT eszközök bevonásával. 

A szakmai oktatás gyakorlati része korszerűen felszerelt, irodai szoftverekkel ellátott számítógépte-

remben zajlik. 

A korszerű, naprakész szakmai tudás átadásának biztosítékaként az oktatásba gyakorló gazdasági 

szakemberek bevonását is tervezzük, akik rendszeresen szerveznek kihelyezett órákat gyakorlati 

helyszínekre. 

Az oktatás prezentációkra, kooperatív oktatási módszerekre, projektekre, valamint önálló ismeretel-

sajátításra épül. 
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KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

A képzés során a tanulási eredmény alapú szemlélet megvalósítására törekszünk (learning outcome), 

s az alábbi elérhető kimeneti követelményeket sajátítják el a tanulóink a tudás, képesség, attitűd, au-

tonómia-felelősség kontextusában. Ennek alapján korszerű gondolkodásmódot biztosítunk a tanulók 

számára, amelynek fő célja a szakmai cselekvőképesség kialakítása.  

Tanulási terület kimeneti követelményei a Magyar Képesítési Keretrendszerhez illeszkedően 

Képesség Tudás Attitűd 
Autonómia-fe-

lelősség 

 Képes a számítógépen 

ügyviteli programok 

használatára, 

 ismereteit képes alkal-

mazni egyszerű felada-

tokban, helyzetekben, 

 képes elvégezni a bank-

számlákkal kapcsolatos 

feladatokat, 

 képes számítógépes 

programcsomagokkal 

könyvelési feladatokat 

ellátni. 

 

 Ismeri és hasz-

nálja a kommu-

nikációs csator-

nákat, 

 ismeri a téma/ ta-

nulmányi terület 

egyszerű tényeit, 

fogalmait, össze-

függéseit, 

 képessé válik a 

vállalkozások 

alapításával, mű-

ködtetésével 

kapcsolatos ad-

minisztratív fel-

adatok ellátására, 

 elvégzi a bank-

számlákkal kap-

csolatos teendő-

ket, a házipénz-

tárral kapcsola-

tos feladatokat, 

 a vállalkozás 

adókötelezettsé-

gei teljesítéséhez 

kapcsolódó 

elektronikus 

ügyéntézési fel-

adatokat elvégzi. 

 Munkája során 

felelősségteljes 

magatartást tanú-

sít, 

 társaival szem-

ben toleráns ma-

gatartást gyako-

rol, 

 fogékony az in-

formációk befo-

gadására és al-

kalmazására, 

 érdeklődése 

megnyilvánul ta-

nulási tevékeny-

ségeiben,  

 törekszik saját 

tanulási céljainak 

megfogalmazá-

sára, 

 nyitott arra, hogy 

felelősséget vál-

laljon tanulási 

döntéseiért. 

 

 Munkavégzései 

során csapat-

munkában vesz 

részt, 

 megfogalmazza 

a tanulásával 

kapcsolatos cél-

jait, 

 felelősséget vál-

lal tanulási/szak-

mai döntéseiért,  

 fejleszti a szerve-

zőkészségét, 

 fejlődik a fele-

lősségtudata, 

 kialakul a folya-

matos önfejlesz-

tés igénye. 

A technikusi képzésben a 9-10. évfolyamon ágazati alapozó vizsgára készítjük fel a tanulókat a nap-

pali képzésben.  
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A vizsgatípusok leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Ágazati alapvizsga 

 5 éves technikumi képzés: 10. évfolyamon (BGSZC által meghatározott időpontban) 

 Felnőttképzési jogviszony keretében 8 hónapos képzés: 10. tanítási hét végén 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése  

 5 éves technikumi képzés: 9. évfolyam, valamint 10. évfolyam I. félévének sikeres teljesí-

tése 

 Felnőttképzési jogviszony keretében 8 hónapos képzés: Az ágazati alapvizsgára felkészítés 

(189 óra) e-learning tananyag kiadásával a képzésben résztvevő önálló felkészülésével tör-

ténik 

a) Írásbeli vizsga 

- Gazdasági interaktív írásbeli vizsga, melynek keretében a tanulók számítógép alkalmazásá-

val oldanak meg tesztfeladatokat a 60 perc rendelkezésre álló idő alatt. 

- A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 40%-át elérte. 

- Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 

b) Gyakorlati vizsga 

- Gazdasági interaktív gyakorlati vizsga, melynek keretében a tanulók a szakmai képzéshez kap-

csolódóan - 6 különböző – gyakorlati feladatot hajtanak végre a rendelkezésre álló 90 perc alatt. 

- A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 40%-át elérte.  

- Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 

Az ágazati alapvizsga részletes leírását (tartalmát) a Képzési és Kimeneti Követelmények tartalmaz-

zák. 

Szakmai vizsga 

A technikusi képzésünk 11-12-13. évfolyamán a szakmai tárgyak oktatása keretén belül szakmai 

vizsgára készítjük fel a tanulókat. 
 

 5 éves technikumi képzés: 13. évfolyam lezárása utáni vizsgaidőszakban. 

 Felnőttképzési jogviszony keretében 8 hónapos képzés: tanévet követő vizsgaidőszakban. 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése. 

A vizsga területei 

a) Központi interaktív szakmai vizsga 

- 120 percben a szakmai képzéshez kapcsolódó kérdésekre kell válaszolniuk a tanulóknak fe-

leletválasztásos, feleletalkotásos tesztkérdések alapján. 

- A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 40%-át elérte.  

- Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 
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b) Projektfeladat  

A vizsgatevékenység feladatai 

A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése 

B) Elektronikus bevallás gyakorlata 

C) Portfólió bemutatása (a 11-13. évfolyam minden félévében legalább 2 dokumentumnak kell 

elkészülnie) 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-

át elérte, külön-külön valamennyi vizsgatevékenység esetén. 

Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja és feltételei: ------- 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

ágazati alapvizsga 15%, szakmai vizsga 85% 

 

A vizsgák tartalmát, részletes leírását, az értékelések szempontjait a Képzési és kimeneti követelmé-

nyek – Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma leírás tartalmazza 

(https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_gm_penzugyi_szamviteli_ugyintezo_2020_alairtpdf-

1589448588492.pdf) 

 

  

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_gm_penzugyi_szamviteli_ugyintezo_2020_alairtpdf-1589448588492.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_gm_penzugyi_szamviteli_ugyintezo_2020_alairtpdf-1589448588492.pdf
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VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ  

A SZAKMA ALAP ADATAI 

Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment  

A szakma megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző  

A szakma azonosító száma: 5 0411 09 02  

A szakma szakmairányai: ---- 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás  

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: ---- 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: ---- 

 

A Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szak-

képzettség megszerzésével zárul. 

 

A SZAKMA KERETÉBEN ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VALAMINT 

A MUNKATERÜLET LEÍRÁSA 

Tudatosan használja a gazdasági élettel kapcsolatos alapfogalmakat, felismeri a gazdasági élet sze-

replőit, azok kapcsolatrendszerét. Megadott szempontok alapján meghatározza a családi háztartás 

feladatait, bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását. Magabiztosan tesz kü-

lönbséget a vállalkozás belső és külső érintettjei és azok érdekeltségi rendszere között. Értelmezi a 

munkavállalók kapcsolatát a vállalkozással, feltárja a munkaviszony létesítésének fontosabb elemeit, 

azonosítja a munkaszerződés formai és tartalmi elemeit. Összehasonlítja a vállalkozási formákat, vál-

lalkozások alapítását, működését, megszűnését. Megadott szempontok alapján képes kiválasztani a 

legmegfelelőbb vállalkozási formát.  

Megfogalmazza az egyéni vállalkozás alapításának feltételeit, az alapítás módját. Meghatározza a 

vállalkozások gazdasági feladatait, elkészít alapvető gazdasági számításokat és értelmezi a kapott 

eredményeket.  

Ismeri a leltár készítésének folyamatát, szabályait, a leltározás során alkalmazandó bizonylatokat és 

azok használatát. Értelmezi a különböző adózási alapfogalmakat, érti az alapvető adónemek lényegét. 

Használja a vállalkozás működéséhez szükséges ügyfélkapu szolgáltatásokat.  

Bekapcsolódik online ügyintézés folyamatába. Használja a felhő szolgáltatások által biztosított le-

hetőségeket, létrehoz, módosít dokumentumokat.  

Adott szituációnak megfelelően tudatosan alkalmazza a viselkedéskultúra elvárásainak megfelelő 

kapcsolattartási szabályokat. Kezeli a vállalkozás adatait, rögzíti, tárolja azokat az előírásoknak meg-

felelően. Megbízható adatforrásokat használ. Szakmai útmutatásnak megfelelően elkészíti a hivatalos 

dokumentumokat. 
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A SZAKMÁHOZ RENDELT LEGJELLEMZŐBB FEOR SZÁM 

Szakma megnevezése 
FEOR-

szám 
FEOR megnevezése 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

3631 Konferencia- és rendezvényszerveő 

3641 Személyi asszisztens 

4111 Titkár(nő) 

4112 Általános irodai adminisztrátor 

4113 Gépíró, szövegszerkesztő 

4114 Adatrögzítő, kódoló 

4121 Könyvelő (analitikus) 

4122 Bérelszámoló 

4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor 

4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 

4134 Humánpolitikai adminisztrátor 

4136 Iratkezelő, irattáros 

A SZAKKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI 

Iskolai előképzettség:  

 5 éves technikumi képzés: Alapfokú iskolai végzettség. 

 Felnőttképzési jogviszony keretében 8 hónapos képzés: Érettségi vizsga. 

Alkalmassági követelmények 

 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

SZAKMAI OKTATÁS HELYSZÍNE, TÁRGYI FELTÉTELEK 

A szakmai oktatás elméleti része számítógéppel, internethozzáféréssel, projektorral felszerelt tanter-

mekben történik, tanulói IKT eszközök bevonásával. 

A szakmai oktatás gyakorlati része korszerűen felszerelt, irodai szoftverekkel ellátott számítógépte-

remben zajlik. 

A korszerű, naprakész szakmai tudás átadásának biztosítékaként az oktatásban gyakorló gazdasági, 

adminisztratív területen dolgozó szakemberek bevonását is tervezzük, akik rendszeresen szerveznek 

kihelyezett órákat gyakorlati helyszínekre.  

Az oktatás prezentációkra, kooperatív oktatási módszerekre, projektekre, valamint önálló ismeretel-

sajátításra épül. A szakmai oktatás folyamán a tanulókat megismertetjük a speciális számítógépes 

programokkal, amelyek a szakmai ismeretek elsajátítását alapozzák meg gyakorlati aspektusból meg-

közelítve. Így biztosítjuk számukra a számlázási, munkaügyi, HR, adózási, leltározási, nyilvántartási 

és komplex ügyviteli szoftverek használatát.  

KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 
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A képzés során a tanulási eredmény alapú szemlélet megvalósítására törekszünk (learning outcome), 

s az alábbi elérhető kimeneti követelményeket sajátítják el a tanulóink a tudás, képesség, attitűd, au-

tonómia-felelősség kontextusában. Ennek alapján korszerű gondolkodásmódot biztosítunk a tanulók 

számára, amelynek fő célja a szakmai cselekvőképesség kialakítása.  

Tanulási terület kimeneti követelményei a Magyar Képesítési Keretrendszerhez illeszkedően 

Képesség Tudás Attitűd 
Autonómia-fele-

lősség 

• Képes a számító-

gépen ügyviteli 

programok hasz-

nálatára, 

• ismereteit képes 

alkalmazni egy-

szerű feladatok-

ban, helyzetekben, 

• alkalmas a vállal-

kozás ügyviteli 

feladatainak vég-

rehajtására, 

• a kis- és középvál-

lalkozási egyes 

részfeladatait ön-

állóan látja el, 

• rendezvényeket 

szervez, 

• megfelelően elő-

készíti az értekez-

leteket, 

• képes ellátni a vál-

lalkozások mű-

ködtetéséhez szük-

séges gazdasági 

folyamatok terén a 

rábízott adminiszt-

ratív feladatokat, 

• irodai, illetve ve-

zetői asszisztensi 

feladatokat lát el. 

 

• Ismeri és használja 

a kommunikációs 

csatornákat, 

• ismeri a téma/ ta-

nulmányi terület 

egyszerű tényeit, 

fogalmait, össze-

függéseit, 

• képessé válik a 

vállalkozások ala-

pításával, működ-

tetésével kapcsola-

tos adminisztratív 

feladatok ellátá-

sára, 

• közreműködik a 

számviteli és pénz-

ügyi feladatainak 

ellátásában, az 

ügyéntézési felada-

tokat elvégzi, 

• ügyfélszolgálati 

kommunikációs 

feladatokban jár-

tas, 

• vezeti a vállalkozá-

sok nyilvántartá-

sait. 

• Munkája során fele-

lősségteljes magatar-

tást tanúsít, 

• társaival szemben to-

leráns magatartást 

gyakorol, 

• fogékony az infor-

mációk befogadására 

és alkalmazására, 

• érdeklődése meg-

nyilvánul tanulási te-

vékenységeiben,  

• törekszik saját tanu-

lási céljainak megfo-

galmazására, 

• nyitott arra, hogy fe-

lelősséget vállaljon 

tanulási döntéseiért, 

• munkavégzésében 

agilis, 

• törekszik a pontos 

munkavégzésre, 

• nyitott a választott 

szakma területén a 

maximális önfejlesz-

tésre, 

• nyitott az informati-

kai eszközök haszná-

latára, szakmai isme-

reteinek fejleszté-

sére. 

• Munkavégzései so-

rán csapatmunká-

ban vesz részt, 

• megfogalmazza a 

tanulásával kap-

csolatos céljait, 

• felelősséget vállal 

tanulási/szakmai 

döntéseiért,  

• fejleszti a szerve-

zőkészségét, 

• fejlődik a felelős-

ségtudata, 

• kialakul a folyama-

tos önfejlesztés 

igénye, 

• törekszik receptív 

és produktív kész- 

ségeit idegen nyel-

ven fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció), 

• megjelenése visz-

szafogott, helyzet-

hez illő, 

• viselkedésében tö-

rekszik az adott 

helyzetnek megfe-

lelni. 

 

A technikusi képzésben a 9-10. évfolyamon ágazati alapozó vizsgára készítjük fel a tanulókat a nap-

pali képzésben.  
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A vizsgatípusok leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Ágazati alapvizsga 

 5 éves technikumi képzés: 10. évfolyamon (BGSZC által meghatározott időpontban) 

 Felnőttképzési jogviszony keretében 8 hónapos képzés: 10. tanítási hét végén 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése  

 5 éves technikumi képzés: 9. évfolyam, valamint 10. évfolyam I. félévének sikeres teljesí-

tése. 

 Felnőttképzési jogviszony keretében 8 hónapos képzés: Az ágazati alapvizsgára felkészítés 

(189 óra) e-learning tananyag kiadásával a képzésben résztvevő önálló felkészülésével tör-

ténik. 

Írásbeli vizsga 

- Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga, melynek keretében a tanulók számítógép alkalma-

zásával oldanak meg – 20 kérdéses -tesztfeladatokat a 60 perc rendelkezésre álló idő alatt. 

- A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 40%-át elérte. 

- Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 

Gyakorlati vizsga 

- Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga, melynek keretében a tanulók a szakmai képzéshez 

kapcsolódóan - 6 különböző – gyakorlati feladatot hajtanak végre a rendelkezésre álló 90 perc 

alatt. 

- A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 40%-át elérte.  

- Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 

Az ágazati alapvizsga részletes leírását (tartalmát) a Képzési és Kimeneti Követelmények tartalmaz-

zák. 

Szakmai vizsga 

A technikusi képzésünk 11-12-13. évfolyamán a szakmai tárgyak oktatása keretén belül szakmai 

vizsgára készítjük fel a tanulókat. 

 5 éves technikumi képzés: 13. évfolyam lezárása utáni vizsgaidőszakban. 

 Felnőttképzési jogviszony keretében 8 hónapos képzés: tanévet követő vizsgaidőszakban. 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése. 

A vizsga területei 

a) Központi interaktív szakmai vizsga (120 perc) 

- a szakmai képzéshez kapcsolódó kérdésekre kell válaszolniuk a tanulóknak feleletválasztá-

sos, feleletalkotásos tesztkérdések alapján. 

- számítási feladatok 

- bizonylat és dokumentum készítése 
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- A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 40%-át elérte mindhárom feladattípusban külön-külön. 

- Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 

b) Projektfeladat (170 perc) 

A vizsgafeladat részei: 

- Elektronikus bevallás gyakorlata (60 perc) 

- Pénzforgalmi nyilvántartások kezelése (90 perc) 

- Portfólió összeállítása (a 11-13. évfolyam minden félévében legalább 2 dokumentumnak 

kell elkészülnie) (20 perc) 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte, külön-külön valamennyi vizsgatevékenység esetén. 

Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja és feltételei: ------- 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

ágazati alapvizsga 15%, szakmai vizsga 85% 

 

A vizsgák tartalmát, részletes leírását, az értékelések szempontjait a Képzési és kimeneti követelmé-

nyek – Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma leírás tartalmazza  

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_gm_vallalkozasi_ugyviteli_ugyintezo_2020_alairtpdf-

1589448606796.pdf 

 

  

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_gm_vallalkozasi_ugyviteli_ugyintezo_2020_alairtpdf-1589448606796.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_gm_vallalkozasi_ugyviteli_ugyintezo_2020_alairtpdf-1589448606796.pdf
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KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT 

Az ágazatban oktatott szakképesítések megszerzésével a végzett fiatalok a közlekedés és a szállítmá-

nyozás különböző területein tudnak elhelyezkedni – úgymint hajózási, terület, vasúti, légi és közúti 

fuvarozással összefüggő területek, szállítmányozás, logisztikai szervezés, komplex munkakörökben. 

A tanulók számára lehetőség van a szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására is.  

 

Iskolánkban választható képzések és szakmairányok az 5 éves technikumi képzésben a Logisztikai 

technikus képzésen belül: 

- Logisztika és szállítmányozás szakmairány. 

LOGISZTIKAI TECHNIKUS 

Az ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás  

A szakma megnevezése: Logisztikai technikus  

A szakma azonosító száma: 5 1041 15 06  

A szakma szakmairányai: Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás  

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás  

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Logisztikai feldolgozó, Raktáros  

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Szakképző iskolai oktatásban: ----- 

Technikumi oktatásban: 140 óra 

A Közlekedés és szállítmányozás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szak-

képzettség megszerzésével zárul. 

A SZAKMA KERETÉBEN ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VALAMINT 

A MUNKATERÜLET LEÍRÁSA 

A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai 

rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kap-

csolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, 

szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és el-

látja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat.  

A SZAKMÁHOZ RENDELT LEGJELLEMZŐBB FEOR SZÁM 

Szakma megnevezése 
FEOR-

szám 
FEOR megnevezése 

Logisztika és  

szállítmányozás 

3622 Kereskedelmi ügyintéző 

3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló 

4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 

4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó 
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A SZAKKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI 

Iskolai előképzettség:  

 5 éves technikumi képzés: Alapfokú iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmények 

 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

SZAKMAI OKTATÁS HELYSZÍNE, TÁRGYI FELTÉTELEK 

Iskolánk a duális képzés keretein belül, sokéves hagyományként, a vonzáskörzet logisztikai központ-

jaival, vállalkozásival együttműködve valósítja meg, biztosítja a leghatékonyabb módon a tanulók 

számára a tervezett tanulmányi eredmények elsajátítását. 

Az ágazati alapoktatást számítógép és internetkapcsolat, valamint projektor és speciális irodai szoft-

verek alkalmazása segítik. A szakirányú oktatásba szintén beépítjük ezen eszközök használatát, va-

lamint ügyviteli, raktári és ágazati szoftvereket is bevonunk az ismeretek oktatásába. Megismertetjük 

a tanulókat tantermi kereteken belül és külső gyakorló helyeken a hatályos árufuvarozási üzletsza-

bályzattal, a belföldi és nemzetközi fuvarozási feltételeket tartalmazó jogszabályokkal, díjszabások-

kal, menetrendekkel, egyezményekkel, kézikönyvekkel és utasításokkal. Előtérbe helyezzük a kor-

szerű technikai eszközök használatát: vonalkódolvasó, pénztárgép. Törekszünk saját gyakorlati hely-

szín (tanraktár) kialakítására. A lehetőségekhez mérten megvalósítjuk a gyakorlati órák gyakorlati 

helyszínre történő kihelyezését a PTT által előírt mértékben.  

A korszerű, naprakész szakmai tudás átadásának biztosítékaként az oktatásban gyakorló gazdasági 

szakemberek bevonását is tervezzük, akik rendszeresen szerveznek kihelyezett órákat gyakorlati 

helyszínekre. 

Az oktatás prezentációkra, kooperatív oktatási módszerekre, projektekre, valamint önálló ismeretel-

sajátításra épül. 

KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

A képzés során a tanulási eredmény alapú szemlélet megvalósítására törekszünk (learning outcome), 

s az alábbi elérhető kimeneti követelményeket sajátítják el a tanulóink a tudás, képesség, attitűd, au-

tonómia-felelősség kontextusában. Ennek alapján korszerű gondolkodásmódot biztosítunk a tanulók 

számára, amelynek fő célja a szakmai cselekvőképesség kialakítása.  

Tanulási terület kimeneti követelményei a Magyar Képesítési Keretrendszerhez illeszkedően 

Képesség Tudás Attitűd 
Autonómia-fele-

lősség 

• Az áru továbbításá-

hoz legalkalmasabb 

fuvarozási módok 

kiválasztása, 

• különböző szerző-

dések megkötése, 

• Különböző szer-

ződések kiválasz-

tása, azok alaki és 

tartalmi szabálya-

inak ismerete, 

• Munkája során fele-

lősségteljes magatar-

tást tanúsít, 

• társaival szemben to-

leráns magatartást 

gyakorol, 

• Tervezési folyama-

tok végzése, 

• struktúrában való 

gondolkodási fo-

lyamatok, 
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Tanulási terület kimeneti követelményei a Magyar Képesítési Keretrendszerhez illeszkedően 

Képesség Tudás Attitűd 
Autonómia-fele-

lősség 

• útvonaltervezés 

meghatározása, 

• elemzőkészség 

• kapcsolatteremtő 

készség, 

• képes a számítógé-

pen logisztikai 

programok haszná-

latára, 

• ismereteit képes al-

kalmazni egyszerű 

feladatokban, hely-

zetekben, 

• képes elsajátítani a 

nemzetközi szállít-

mányozással kap-

csolatos ügyintézői 

tevékenységeket. 

 

• útvonaltervező 

programok isme-

rete, 

• ismeri és hasz-

nálja a kommuni-

kációs csatorná-

kat, 

• ismeri a téma/ ta-

nulmányi terület 

egyszerű tényeit, 

fogalmait, össze-

függéseit, 

• tud idegen nyel-

ven kommuni-

kálni szóban és 

írásban. 

 

• fogékony az infor-

mációk befogadására 

és alkalmazására, 

• érdeklődése meg-

nyilvánul tanulási te-

vékenységeiben,  

• törekszik saját tanu-

lási céljainak megfo-

galmazására, 

• nyitott arra, hogy fe-

lelősséget vállaljon 

tanulási döntéseiért, 

• munkavégzésében 

agilis, 

• törekszik a pontos 

munkavégzésre, 

• nyitott a választott 

szakma területén a 

maximális önfejlesz-

tésre, 

• nyitott az informati-

kai eszközök haszná-

latára, szakmai isme-

reteinek fejleszté-

sére. 

• összetett fuvaro-

zási tevékenységek 

összehangolása, 

• önálló döntéshoza-

tal 

• felelősségtudat 

• munkavégzései so-

rán csapatmunká-

ban vesz részt 

• megfogalmazza a 

tanulásával kap-

csolatos céljait, 

• felelősséget vállal 

tanulási/szakmai 

döntéseiért,  

• fejleszti a szerve-

zőkészségét, 

• fejlődik a felelős-

ségtudata, 

• kialakul a folyama-

tos önfejlesztés 

igénye, 

• belátja a gazdaság 

működési szabá-

lyainak fontossá-

gát. 

A technikusi képzésben a 9-10. évfolyamon ágazati alapozó vizsgára készítjük fel a tanulókat a nap-

pali képzésben.  
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A vizsgatípusok leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Ágazati alapvizsga 

 5 éves technikumi képzés: 10. évfolyamon (BGSZC által meghatározott időpontban) 

 Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredmé-

nyes teljesítése  

 5 éves technikumi képzés: 9. évfolyam, valamint 10. évfolyam I. félévének sikeres telje-

sítése. 

Írásbeli vizsga (60 perc) 

- A gazdálkodási tevékenység alapjai alapvizsga, melynek keretében a tanulók 60 perc rendel-

kezésre álló idő alatt minimum 20, maximum 30 feladatból álló feladatlapot oldanak meg.  

- A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 40%-át elérte. 

- Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 

Gyakorlati vizsga (60 perc) 

1. Információkezelés és üzleti kultúra (45 perc) 

a) információkezelés 

- komplex ügyviteli feladat megoldása számítógépen 

- hiányos szállítólevél kitöltése előre megadott adatok alapján 

b) viselkedéskultúra, kommunikáció (15 perc) 

- szerepjáték/helyzetgyakorlat 

- a vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 40%-át elérte.  

- az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 

Az ágazati alapvizsga részletes leírását (tartalmát) a Képzési és Kimeneti Követelmények tartalmaz-

zák. 

Szakmai vizsga 

A technikusi képzésünk 11-12-13. évfolyamán a szakmai tárgyak oktatása keretén belül szakmai 

vizsgára készítjük fel a tanulókat. 

 5 éves technikumi képzés: 13. évfolyam lezárása utáni vizsgaidőszakban 

 A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesí-

tése. 

A vizsga területei 

a) Központi interaktív szakmai vizsga (120 perc) 

- Az írásbeli online feladatlap minimum 20, maximum 30 feladatból álló, a tanulót szakmai 

tárgyakhoz kapcsolódó kérdéseket tartalmaz. 

- A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 40%-át elérte mindhárom feladattípusban külön-külön. 

- Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 
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b) Projektfeladat – Komplex gyakorlati vizsga 

- Logisztika és raktározás üzemtani és minőségi mutatói (120 perc) 

o A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pont-

szám legalább 40%-át elérte mindhárom feladattípusban. 

- Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának szállítmányozói feladatai (120 perc) 

o A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pont-

szám legalább 40%-át elérte mindhárom feladattípusban. 

- Portfólió elkészítése és bemutatása (15 perc) 

o A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pont-

szám legalább 40%-át elérte mindhárom feladattípusban. 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja és feltételei: ------- 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

ágazati alapvizsga 15%, szakmai vizsga 85% 

 

A vizsgák tartalmát, részletes leírását, az értékelések szempontjait a Képzési és kimeneti követelmé-

nyek – Logisztikai technikus szakma leírás tartalmazza  

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_kozlekedes_logisztikai_tech_2020pdf-

1589879772999.pdf 

 

 

  

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_kozlekedes_logisztikai_tech_2020pdf-1589879772999.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_kozlekedes_logisztikai_tech_2020pdf-1589879772999.pdf
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TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT 

A turizmus és vendéglátás területén a tanulók korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó el-

méleti és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai, másrészt munkahelyi környezetben, nyel-

vet tanulnak. Piacképes szakmák elsajátításával a gazdaság egy olyan területén szereznek bizonyít-

ványt, amely az ország gazdaságában húzóágazatnak számít, komoly karrierlehetőséget biztosítva a 

továbblépéshez is.  

TURISZTIKAI TECHNIKUS 

Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás  

A szakma megnevezése: Turisztikai technikus  

A szakma azonosító száma: 5 1015 23 07  

A szakma szakmairányai: Idegenvezető, Turisztikai szervező  

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: ---- 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

Szakképző iskolai oktatásban: ----,  

Technikumi oktatásban: 375 óra 

A Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzett-

ség megszervezésével zárul. Választható szakmairányok: Turisztikai szervező szakmairány. 

A SZAKMA KERETÉBEN ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VALAMINT 

A MUNKATERÜLET LEÍRÁSA 

A turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás során a tanuló betekintést nyer a cukrász, szakács, ven-

dégtéri és turisztikai szakmák tevékenységébe. Megkülönbözteti, felhasználás előtt alkalmassá teszi, 

előkészíti a termékkészítéshez a nyersanyagokat, ügyel a minőségükre. Kiválasztja a munkafolya-

matokhoz szükséges eszközöket, gépeket, kézi szerszámokat, berendezéseket. A cukrászati termék-

készítés során, tésztákat gyúr, kever, habot ver, kinyújtja, darabolja, kikeni, nyomózsákkal alakítja, 

megsüti, betölti, díszíti a termékeket. Az ételkészítés során, főz, párol, pirít, grillez, süt zárt térben 

és bő zsiradékban, kialakítja a termékek ízét, állagát, megjelenését. A vendégtérben éttermi alapterí-

tést végez, a vendég előtt desszerteket, salátákat, alkoholmenetes kevert italokat készít.  

Megkülönbözteti a szálláshelytípusokat, a régió turisztikai szolgáltatóit, ajánlja a vendégeknek a saját 

turisztikai régióját, természeti adottságait. Fogadja a vendéget, ismerteti, felszolgálja a rendelkezésre 

álló ételeket és italokat.  

Munkatevékenysége során betartja a munkabiztonsági, egészségvédelmi, higiéniai és környezetvé-

delmi szabályokat, előírásokat. Az üzleti érintkezés szabályai szerint kommunikál a munkatársaival, 

a vendégekkel, betartja, a viselkedési szabályokat, elfogadja a különböző nemzeti kultúrák sajátossá-

gait. Feladataihoz munkája során szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat használ, szakmai 

információgyűjtéshez a világhálón tájékozódik és hagyományos információs forrásokat felhasznál.  
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Marketing és értékesítési tevékenységet végez, külföldi és belföldi partnerekkel kapcsolatot tart, be- 

és kiutazásokat szervez, értékesít. Információkat gyűjt különféle közlekedési eszközökről és szállás-

helyekről, ügyfelei igényeinek felmérése után tájékoztatást nyújt utazásuk lebonyolításával kapcso-

latban. Útiterveket állít össze, menetjegyeket, vouchereket állít ki.  

A turista ott-tartózkodásának ideje alatt bemutatja az adott desztináció turisztikai palettáját, segít a 

turista tájékoztatásában, programjainak szervezésében. Széleskörű és naprakész tudással rendelkezik 

szakterületén. A turista rajta keresztül ismeri meg az adott desztinációt, hagyományait, gasztronómi-

áját, kultúráját. A turisztikai szervező kiválóan kommunikál magyar és idegen nyelven is. Könnyen 

alakít ki emberi kapcsolatokat, konfliktushelyzeteket jól kezel. 

A SZAKMÁHOZ RENDELT LEGJELLEMZŐBB FEOR SZÁM 

Szakmairány megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Turisztikai szervező 4221 Utazásszervező, tanácsadó 

A SZAKKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI 

Iskolai előképzettség:  

 5 éves technikumi képzés: Alapfokú iskolai végzettség 

Alkalmassági követelmények 

 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

 Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges 

SZAKMAI OKTATÁS HELYSZÍNE, TÁRGYI FELTÉTELEK 

A szakmai oktatást számítógép és internetkapcsolat, valamint projektor, speciális irodai és szállodai 

szoftverek alkalmazása segítik. Megismertetjük a tanulókat tantermi kereteken belül és külső gya-

korló helyeken a cukrászat, az ételkészítés, a vendégtéri értékesítés, a turisztikai és szálláshelyi tevé-

kenység alapjaival.  

Iskolánk a duális képzés keretein belül, a lehetőségekhez mérten, igyekszik tartós kapcsolatot kiala-

kítani vendéglátó egységekkel, illetve a Centrum tankonyhával rendelkező iskoláival. 

Az iskola modern recepciós pulttal is rendelkező tanműhelyt alakított ki saját telephelyén. Ezek által 

megvalósítható a PTT által előírt mértékben a gyakorlati órák gyakorlati helyszínen történő oktatása. 

A korszerű, naprakész szakmai tudás átadásának biztosítékaként az oktatásban gyakorló gazdasági 

szakemberek bevonását is tervezzük, akik rendszeresen szerveznek üzemlátogatásokat szállodai és 

vendéglátási területen működő vállalkozásokhoz. 

Az oktatás prezentációkra, kooperatív oktatási módszerekre, projektekre, gyakorlati tevékenységre, 

valamint önálló ismeretelsajátításra épül. 
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KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

Tanulási terület kimeneti követelményei a Magyar Képesítési Keretrendszerhez illeszkedően 

Képesség Tudás Attitűd 
Autonómia-fe-

lelősség 

• Képes a számítógépen 

szállodai szoftverek hasz-

nálatára, 

• ismereteit képes alkal-

mazni egyszerű feladatok-

ban, helyzetekben, 

• magas szinten képes ide-

gen nyelven kommuni-

kálni írásban és szóban, 

• információt gyűjt utazás-

szervezéshez, 

• kezeli a digitális technikát,  

• képes átlátni a turisztikai 

vállalkozásokban előfor-

duló munkafolyamatokat, 

• használja a menetrendter-

vezőket, a szállásfoglaló 

portálokat, globális hely-

foglalási rendszereket, 

• vízumügyintézéssel foglal-

kozik a vendégek kérése, 

megrendelése alapján, 

• pénzforgalmi dokumentu-

mokat, nyomtatványokat, 

bizonylatokat kezel hagyo-

mányos és elektronikus 

formában, készpénzes és 

készpénzkímélő eszközök-

kel fizettet. 

• Ismeri és 

használja a 

kommuniká-

ciós csatorná-

kat, 

• ismeri a téma/ 

tanulmányi te-

rület egyszerű 

tényeit, fogal-

mait, össze-

függéseit, 

• idegen nyel-

ven levelezési 

feladatokat 

végez, 

• idegen nyel-

ven tud kom-

munikálni 

szóban és írás-

ban, 

• ismeri az ide-

genforgalom 

szerkezetét, 

fontosságát, 

ismeri a vo-

natkozó törvé-

nyeket, 

• ismeri az írott 

és íratlan sza-

bályokat,  

• ismeri és be-

tartja a proto-

koll szabályo-

kat, 

• ismeri a piac-

kutatás fogal-

mát, az infor-

mációgyűjtési 

módszereket.. 

• Munkája során fe-

lelősségteljes ma-

gatartást tanúsít, 

• megfelelő tapasz-

talatszerzés után 

vezetővé tud válni, 

• utasítások, irány-

mutatás alapján 

önállóan képes a 

szállodai, irodai, 

utazási irodai terü-

leten a szervezői, 

ügyintézői, refe-

rensi, hostess és 

idegenvezetői 

munka ellátására,  

• társaival szemben 

toleráns magatar-

tást gyakorol, 

• fogékony az infor-

mációk befogadá-

sára és alkalmazá-

sára, 

• érdeklődése meg-

nyilvánul tanulási 

tevékenységeiben,  

• törekszik saját ta-

nulási céljainak 

megfogalmazá-

sára, 

• nyitott arra, hogy 

felelősséget vállal-

jon tanulási dönté-

seiért, 

• munkavégzésében 

agilis, 

• törekszik a pontos 

munkavégzésre, 

• nyitott a választott 

szakma területén a 

maximális önfej-

lesztésre. 

• Vállalkozó szel-

lemű beállított-

ság, 

• széles körű szak-

mai tudásra törek-

vés, 

• munkavégzései 

során csapatmun-

kában vesz részt 

• megfogalmazza a 

tanulásával kap-

csolatos céljait, 

• felelősséget vállal 

tanulási/szakmai 

döntéseiért,  

• fejleszti a szerve-

zőkészségét, 

• fejlődik a felelős-

ségtudata, 

• kialakul a folya-

matos önfejlesz-

tés igénye, 

• ismereteivel je-

lentős mértékben 

hozzájárul a gaz-

daság élénkítésé-

hez, 

• képes követni a 

változásokat, 

• betartja a vendég-

látó kézi szerszá-

mokra, gépekre, 

berendezésekre 

vonatkozó bal-

esetvédelmi elő-

írásokat, képes a 

balesetveszélyes 

helyzeteket meg-

előzni és elhárí-

tani. 
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A technikusi képzésben a 9-10. évfolyamon ágazati alapozó vizsgára készítjük fel a tanulókat a nap-

pali képzésben.  

A vizsgatípusok leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Ágazati alapvizsga 

 5 éves technikumi képzés: 10. évfolyamon (BGSZC által meghatározott időpontban) 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése  

 5 éves technikumi képzés: 9. évfolyam, valamint 10. évfolyam I. félévének sikeres teljesí-

tése 

Írásbeli vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: -------- (nem része a vizsgafeladatnak) 

Gyakorlati vizsga (250 perc) 

Turizmus-vendéglátás ágazati alapvizsga gyakorlati vizsgájának részfeladatai 

A) Konyhatechnológiai tevékenység (90 perc) 

- Szakmai területenként meghatározott műveletek, munkafeladatok önálló elvégzése 

B) Cukrászati termékkészítés (90 perc) 

C) Értékesítési tevékenység (60 perc) 

D) Portfólió készítése 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább  

61%-át elérte. 

Az ágazati alapvizsga részletes leírását a Képzési és Kimeneti Követelmények tartalmazzák. 

Szakmai vizsga 

A technikusi képzésünk 11-12-13. évfolyamán a szakmai tárgyak oktatása keretén belül szakmai 

vizsgára készítjük fel a tanulókat. 

 5 éves technikumi képzés: 13. évfolyam lezárása utáni vizsgaidőszakban 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szak-

mai gyakorlat eredményes teljesítése. 

További sajátos követelmények: a tanult idegen nyelvből B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga 

vagy idegenforgalmi-vendéglátó-ipari szaknyelvi B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga a szakmai 

vizsga megkezdésekor. 

A vizsga területei 

a) Központi interaktív szakmai vizsga – Idegenforgalmi alapok (60 perc) 

- 60 percben a szakmai képzéshez kapcsolódó kérdésekre kell válaszolniuk a tanulóknak írás-

beli feladatlap megoldásával. 
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- A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 40%-át elérte.  

- Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 

b) Projektfeladat (150 perc) 

- Utazásszervezés 

- A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 40%-át elérte.  

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja és feltételei: ------- 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

ágazati alapvizsga 20%, szakmai vizsga 80% 

 

A vizsgák tartalmát, részletes leírását, az értékelések szempontjait a Képzési és kimeneti követelmé-

nyek – Turizmus-vendéglátás szakma leírás tartalmazza 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk-turizmus_turisztikai_tech_2020pdf-1592568488962.pdf 

 

  

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk-turizmus_turisztikai_tech_2020pdf-1592568488962.pdf
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OKTATÁSSZERVEZÉS 

A TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ OKTATÁS (TEA) SZEMLÉLET,  

AVAGY A PROJEKT ALAPÚ OKTATÁSI STRATÉGIÁNK  

(TERVEZET) 

Iskolánkban 2020 szeptemberétől került bevezetésre a technikusi képzés, ami szakít a régi hagyomá-

nyos képzési formával. A TEA, azaz a Tanulási Eredmény alapú oktatás szervezését és a szemlélet 

megvalósítását helyezzük előtérbe, aminek következtében a tanulók munkavégzéshez és a minden-

napi élethez nélkülözhetetlen képességeit - szolidaritás, együttműködés, felelősségvállalás, önértéke-

lés, idegen nyelvi kommunikáció és informatikai készségek stb. - fejlesztjük a tananyagok elméleti 

ismereteinek megtanításával, majd azok gyakorlatba ültetésével.  

Fő törekvésünk, hogy a tanulók a tanulási szakasz végéhez érve a Magyar Képesítési Keretrendszer-

hez illeszkedő tudás + képesség + attitűd + autonómia – felelősség kontextusában meghatározott cse-

lekvő szintű kompetenciákkal rendelkezzenek, kialakítsuk a szakmai cselekvőképességet (learning 

outcome). 

Olyan tanulásszervezési formákat igyekszünk kialakítani, amelyek során a tanulók közösen, együtt-

működve, belső indíttatásból, jellemzően valamilyen gyakorlati természetű, a mindennapi élethez 

kapcsolódó probléma, annak megoldására fókuszálva egy közös produktum, vagy akár egy „termék” 

létrehozása érdekében dolgoznak együtt.  

Technikusi képzésünk 5 éves. A 10. évfolyam végén - az ágazati ismereteket adó képzés után – a 

második ciklusban a technikusi vizsgára felkészítés történik. A vizsgákra való felkészítést tantárgyi 

és projekt alapú képzési formában tervezzük megvalósítani. Törekszünk saját gyakorlati helyszín 

(tanraktár) kialakítására. A lehetőségekhez mérten megvalósítjuk a gyakorlati órák gyakorlati hely-

színre történő kihelyezését a PTT által előírt mértékben. A korszerű, naprakész szakmai tudás átadá-

sának biztosítékaként az oktatásban gyakorló gazdasági szakemberek bevonását is tervezzük, akik 

rendszeresen szerveznek kihelyezett órákat gyakorlati helyszínekre. 

Újfajta tanár-diák szemlélet megvalósítására törekszünk, ahol a tanár tagja a projektnek, a feladatot 

megvalósító közösségnek, belülről segíti a projekt sikeres megvalósítását. 

A PROJEKT ALAPÚ STRATÉGIAI TERVEZÉS SZÍNTEREI 

A projekt feladatainkat különböző területeken tervezzük megvalósítani úgy, hogy kapcsolatot terem-

tünk a tantárgyak tananyagtartalmaival, valamint a tantárgyi koncentráció lehetőségeit is kihasznál-

juk. A feladatok meghatározásakor az ágazati alapozó vizsga projekt feladatainak vizsgarészeiből 

indulunk ki, valamint a technikusi képzést záró szakmai vizsgakövetelmények gyakorlati feladatré-

szeire építünk. A tanulók életkori sajátosságait, tanulási képességszintjüket is figyelembe vesszük a 

projektek meghatározásakor, változatos témákat határozunk meg a különböző személyiségtulajdon-

ságokkal rendelkező fiatalok képességeinek kibontakoztatása érdekében.  
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A projektek területei 

- környezeti nevelési projektek 

o a turisztikai technikus és a logisztikai technikus képzés komplex projektfeladatai köré 

építve tantárgyi koncentrációt teremtünk a közismereti tárgyak témaköreivel 

- kutatási projektek 

o itt kizárólag az elméletigényes tantárgyakra építünk, egyéni és csoportos feladatokat 

határozunk meg 

- szakmai projektek 

o ágazati vizsgát megelőző projektek (félévente egy) 

o szakmai vizsgát megelőző projektek (félévente egy) 

Megvalósítás területei  

- projekthetek (félévente egy alkalom) 

- projektnap(ok) (évente 3-4 alkalom) 

Értékelés  

• Minden projektfeladathoz tartozik egy Projektnapló, amit az iskola bélyegzőjével, az intéz-

mény igazgatójával alá kell íratni. A Projektnaplóban fel kell tüntetni a projektfeladat megha-

tározását, címét, a projekt elkezdésének dátumát, a projektben részt vevő(k) nevét.  

• Minden egyes tanuló munkáját Portfólió tároló rendszerben tároljuk, amit majd az ágazati, 

illetve a szakmai vizsgán a tanulók felhasználnak. 

• A projekt tagjai a Projektnaplóba bevezetik a projektet vezető tanár által megadott adatokat, 

és folyamatosan, értelemszerűen kitöltik.  

• A projekt eredményének adatait (szakmától függően az „eredménytermékek”, „kutatások” fo-

tóját, leírását stb.) a portfólió tároló rendszerben tárolják el a csoport tagjai. 

• A projektfeladatokat szövegesen értékeli a szaktanár, az értékelés a portfólió tároló rendszerbe 

is bekerül.  

• A teljesítmény a feladatok jellegétől függően a következők lehetnek:  

 egy osztályzat a projekt feladatban nyújtott teljesítményért,  

 egy-egy osztályzat tanulási területenként,  

 egy-egy osztályzat tanulási témánként.  

A projektfeladokat projektnapok/projekhetek keretében valósítjuk meg. A 9-10. évfolyamon a lehe-

tőségeinkhez mérten az alacsonyabb óraszámú órákat teljes mértékben projekt formájában végezzük. 

Megjegyzés: 

A különleges helyzetre (járványügyi helyzet) való tekintettel lehetőségeink most korlátozottak, emiatt 

a projektfeladatok feltöltése folyamatos, s a képzési programba folyamatosan kerülnek beépítésre. 

A duális képzőhelyekkel is igyekszünk felvenni a kapcsolatot, és folyamatosan törekszünk a külsős 

szakmai gyakorlat megszervezésére az előírásoknak megfelelően. 
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ÁGAZATI KÉPZÉSEK 

ÓRATERVEK 
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GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazat 

5 0411 09 01 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 

 

 

Tanulási terület 
9. 10.  11.  12. 13. 

Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti 

Munkavállalói is-

meretek 
Munkaválla-
lói ismeretek 

 18 0,5                 

Munkavállalói 

idegen nyelv 

Munkaválla-

lói idegen 
nyelv 

                62  2 

Gazdálkodási 

alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és 
jogi alapis-
meretek 

108  3 108  3             

Vállalkozá-
sok működ-
tetésének 

alapismere-
tei 

     144 4             

Üzleti kultúra és 

információkezelés 

Kommuni-
káció  

 36 1                 

Digitális al-
kalmazások 

 90 2,5  72 2             

Vállalkozások 

gazdálkodási fel-

adatai  

Gazdálko-
dási ismere-
tek 

        72 2  72 2  31  1 

Gazdasági 
számítások 

         36 1  36 1     

Pénzügyi ügyinté-

zői feladatok 

Pénzügy          180 5 144 4 62 2  

Irodai szoft-
verek alkal-
mazása  

                 93 3 

Adózás             72  2 93 3  

Elektronikus 
adóbevallás 
gyakorlata 

                124  4 

Könyvvezetés és 

beszámolókészíté

s feladatai 

Számvitel         144 4  144 4 93  3 

Számviteli 
esettanulmá-
nyok 

         72 2  36 1 31 1  

Számítógé-
pes könyve-
lés 

                155  5 

 Összesen 252 7 324 9 504 14 504 14 744 24 
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5 0411 09 01 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 
A képzés 

összes óra-

száma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 504 504 744 2328 

M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

is
m

er
et

ek
 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 18 

Álláskeresés 5     5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 

Munkaviszony létesítése 5     5 

Munkanélküliség 3     3 

M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

id
eg

en
 n

y
el

v
 Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11 

Állásinterjú     20 20 
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Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

A kép-

zés 

összes 

óra-

száma 

G
az

d
ál

k
o
d
ás

i 
al

ap
te

v
ék

en
y

sé
g
 e

ll
át

ás
a
 

Gazdasági és jogi alapismeretek 108 108 0 0 0 216 

Gazdasági alapfogalmak 32     32 

A háztartások gazdálkodása 26     26 

Fogyasztói magatartás 

(átcsoportosítva marketing témakörhöz) 
      

A vállalat termelői magatartása 50     50 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  40    40 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere  20    20 

Nemzetközi gazdaság kapcsolatok  12    12 

Marketing alapfogalmak, fogyasztói magatartás  24    24 

Jogi alapismeretek, tulajdonjog, kötelmi jog  12    12 

Vállalkozások működtetésének 

alapismeretei 
0 144 0 0 0 144 

A vállalkozások gazdálkodása  36    36 

A gazdálkodási folyamatok eredménye  18    18 

Statisztikai alapismeretek  54    54 

Banki alapismeretek 

(átcsoportosítva Pénzügyi és vállalkozási isme-

retek tantárgyhoz) 

      

Könyvvezetési alapok  36    36 

Tanulási terület összóraszáma 108 252 0 0 0 360 
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Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

A képzés 

összes óra-

száma 
Ü

zl
et

i 
k
u
lt

ú
ra

 é
s 

in
fo

rm
ác

ió
k
ez

el
és

 Kommunikáció 36 0 0 0 0 36 

Kapcsolatok a mindennapokban 10     10 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 10     10 

Kommunikációs folyamat 8     8 

Ön- és társismeret fejlesztése 8     8 

Digitális alkalmazások 90 72 0 0 0 162 

Munkavédelmi ismeretek 4     4 

Tízujjas, vakon gépelés 86     86 

Levelezés és iratkezelés  36    36 

Digitális alkalmazások  36    36 

Tanulási terület összóraszáma 126 72 0 0 0 198 

V
ál

la
lk

o
zá

so
k

 g
az

d
ál

k
o

d
ás

i 
fe

l-

ad
at

ai
 

Gazdálkodási ismeretek 0 0 72 72 31 175 

A vállalkozások gazdasági feladatai   12   12 

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel   36   36 

Készletgazdálkodás (12. év), 
logisztikai rendszer (11.évf) 

  24 24  48 

Munkaerő és bérgazdálkodás    48  48 

A vállalkozás vezetése, szervezete és  
stratégiája 

    16 16 

A vállalkozások válsága     15 15 
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Gazdasági számítások 0 0 36 36 0 72 

Közgazdasági alapozó számítások   36   36 

Pénzügyi számítások    18  18 

Statisztikai számítások    18  18 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 108 108 31 247 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

A képzés 

összes óra-

száma 

P
én

zü
g
y
i 

ü
g
y
in

té
ző

i 
fe

la
d
at

o
k
 

Pénzügy 0 0 180 144 62 386 

A pénzügyi intézményrendszer   20   20 

Bankügyletek   25   25 

A pénz időértéke   30   30 

A pénzforgalom   18   18 

A pénzkezelés bizonylatai   36   36 

A vállalkozások finanszírozása   51   51 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményé-

nek mérése 
   10  10 

Nemzetközi pénzügyek    30  30 

Pénzügyi piacok és termékeik    45  45 

Befektetések értékelése    45  45 

Biztosítási alapismeretek    14  14 

Komplex pénzügyi feladatok     62 62 

Irodai szoftverek alkalmazása 0 0 0 0 93 93 

Irodai szoftverek szakmai alkalmazása     93 93 
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P
én

zü
g
y
i 

ü
g
y
in

té
ző

i 

 f
el

ad
at

o
k
 

Adózás 0 0 0 72 93 165 

Az államháztartás rendszere    4  4 

Az adózás rendje, az adóigazgatási rend-

tartás 
   12  12 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő 

járulékok 
    30 30 

Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási 

formái 
    20 20 

Társaságok jövedelemadózása     36 36 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

A képzés 

összes óra-

száma 

P
én

zü
g
y
i 

ü
g
y
in

té
ző

i 

 f
el

ad
at

o
k
 

Általános forgalmi adó    36  36 

Helyi adók    20  20 

Gépjárműadó és cégautóadó     7 7 

Elektronikus bevallás 0 0 0 0 124 124 

A gyakorlat előkészítése     10 10 

Az elektronikus bevallás gyakorlata     104 104 

A bevallások ellenőrzése     10 10 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 180 216 372 768 
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Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

A képzés 

összes óra-

száma 

K
ö
n
y
v
v
ez

et
és

 é
s 

b
es

zá
m

o
ló

k
és

zí
té

s 

fe
la

d
at

ai
 

 
 

Számvitel 0 0 144 144 93 381 

A számviteli törvény és az éves  

beszámoló 
  36   36 

A számlakeret, könyvelési tételek 

 szerkesztése 
  60   60 

Tárgyi eszközökkel és immateriális  

javakkal kapcsolatos elszámolás 
  48   48 

Vásárolt készletek elszámolása    36  36 

Jövedelemelszámolás    36  36 

Kötelezettségekkel kapcsolatos  

elszámolások 
   36  36 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások    36  36 

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos 

elszámolások és eredménymegállapítás 
    31 31 

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsola-

tos elszámolások 
    10 10 

A zárás, az éves beszámoló     52 52 

Számviteli esettanulmányok 0 0 72 36 31 139 

Számviteli bizonylatok   24   24 

Könyvelési tétel szerkesztése   24   24 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok   12   12 

Tárgyi eszközök nyilvántartása   12   12 

Vásárolt készletek bizonylatai    20  20 
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Jövedelemelszámolás bizonylata    16  16 

Komplex számviteli esettanulmányok     31 31 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

A kép-

zés ösz-

szes óra-

száma 

 

Számítógépes könyvelés 0 0 0 0 155 155 

Szoftverjog és etika, adatvédelem     4 4 

A könyvelési programokkal kapcsolatos 

követelmények 
    4 4 

Főkönyvi és folyószámla-könyvelési rend- 

szer 
    31 31 

Tárgyieszköz-nyilvántartó program     34 34 

Készletnyilvántartó program     35 35 

Bérelszámoló program alkalmazása     35 35 

Integrált vállalati rendszerek     12 12 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 216 180 279 675 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 0 0 0 0 
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09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazat 

5 0411 09 02 VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ 

 

Tanulási te-

rület 
  

9. 10.  11.  12. 13. 

Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti 

Munkaválla-

lói ismeretek 

Munkavállalói is-

meretek 
 18 0,5                 

Munkaválla-

lói idegen 

nyelv 

Munkavállalói 

idegen nyelv 
                62  2 

Gazdálko-

dási alapte-

vékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
108  3 108  3             

Vállalkozások 

működtetésének 

alapismeretei 
     144 4             

Üzleti kul-

túra és infor-

mációkezelé

s 

Kommunikáció   36 1                 

Digitális alkalma-

zások 
 90 2,5  72 2             

Vállalkozá-

sok üzletvi-

tele 

Üzleti adminiszt-

ráció 
        108 3 72 2   

Pénzforgalmi 

nyilvántartások 
        124 4 

Kis- és középvál-

lalkozások gaz-
dálkodása 

    72 2 36 1 109 3,5 

Munkaerőgazdálk

odás 
      72 2 62 2 

Adózási ismere-

tek 
      72 2 155 5 

Könyvvezetési 
alapismeretek 

        72 2 36 1 77 2,5 

Titkári ügy-

intézés fel-

adatai 

Szövegbevitel 

számítógépen 
        72 2 36 1 31 1 

Dokumentum 

szerkesztés 
        36 1 108 3   

Titkári ügyinté-

zés 
        54 1,5 36 1 62 2 

Üzleti kom-

munikáció 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 
        72 2     

Kommunikáció a 

titkári munkában 
        18 0,5 36 1 62 2 

Összesen 252 7 324 9 504 14 504 14 744 24 
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09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazat 

5 0411 09 02 VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

  

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 
A képzés 

összes óra-

száma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 504 504 744 2328 

M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

is
m

er
et

ek
 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 18 

Álláskeresés 5     5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 

Munkaviszony létesítése 5     5 

Munkanélküliség 3     3 

M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

id
eg

en
 n

y
el

v
 Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11 

Állásinterjú     20 20 



BGSZC  Szakmai Program  

Pesterzsébeti Technikum  Mellékletek 

Érvényes: 2020. szeptember 1.  84 
 

  

G
az

d
ál

k
o
d
ás

i 
al

ap
te

v
ék

en
y

sé
g
 e

ll
át

ás
a
 

Gazdasági és jogi alapismeretek 108 108 0 0 0 216 

Gazdasági alapfogalmak 32     32 

A háztartások gazdálkodása 26     26 

Fogyasztói magatartás  

(átcsoportosítva marketing témakörhöz) 
      

A vállalat termelői magatartása 50     50 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  40    40 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere  20    20 

Nemzetközi gazdaság kapcsolatok  12    12 

Marketing alapfogalmak, fogyasztói magatartás  24    24 

Jogi alapismeretek, tulajdonjog, kötelmi jog  12    12 

Vállalkozások működtetésének  

alapismeretei 
0 144 0 0 0 144 

A vállalkozások gazdálkodása  36    36 

A gazdálkodási folyamatok elszámolása  18    18 

Statisztikai alapfogalmak  54    54 

Banki alapismeretek  

(átcsoportosítva Pénzügyi és vállalkozási ismere-

tek tantárgyhoz) 

      

Könyvvezetési alapok  36    36 

Tanulási terület összóraszáma 108 252 0 0 0 360 
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 Kommunikáció 36 0 0 0 0 36 

Kapcsolatok a mindennapokban 10     10 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 10     10 

Kommunikációs folyamat 8     8 

Ön- és társismeret fejlesztése 8     8 

Digitális alkalmazások 90 72 0 0 0 162 

Munkavédelmi ismeretek 4     4 

Tízujjas, vakon gépelés 86     86 

Levelezés és iratkezelés  36    36 

Digitális alkalmazások  36    36 

Tanulási terület összóraszáma 126 72 0 0 0 198 

V
ál

la
lk

o
zá

so
k
 ü

zl
et

v
it

el
e
 

Üzleti adminisztráció 0 0 108 72 0 180 

Pénzügyi intézményrendszer   14   14 

Bankügyletek   10   10 

A pénz időértéke   18   18 

Pénzforgalom   18   18 

A pénzkezelés gyakorlata   20   20 

Valuta-, devizaműveletek   10   10 

Pénzügyi piacok és termékeik   18   18 

Befektetések értékelése    56  56 

Biztosítási alapismeretek    16  16 
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Pénzforgalmi nyilvántartások 0 0 0 0 124 124 

Pénzforgalmi nyilvántartási feladatok     50 50 

Pénzforgalmi könyvvitel     74 74 

Kis- és középvállalkozások gazdálkodása 0 0 72 36 109 217 

Vállalkozási formák   36   36 

Vállalkozások működése és megszűnése   36 36  72 

Vállalkozások pénzügyi tervezése     47 47 

Üzleti terv     62 62 

Munkaerő-gazdálkodás 0 0 0 72 62 134 

Emberierőforrás-gazdálkodás    36  36 

A munkaviszony szabályozása    36 31 67 

Munkaerő-gazdálkodás a gyakorlatban     31 31 

Adózási ismeretek 0 0 0 72 155 227 

Adózási fogalmak    10  10 

Általános forgalmi adó    26  26 

Személyi jövedelemadó és béreket terhelő járulé-

kok és közterhek 
   36  36 

Egyéni vállalkozás jövedelemadózási formái     10 10 

Társaságok jövedelemadózása     10 10 

Helyi adók     6 6 

Gépjárműadó és cégautó adó     5 5 

Elektronikus bevallás gyakorlata     124 124 
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Könyvvezetési alapismeretek 0 0 72 36 77 185 

A számviteli törvény   12   12 

Könyvelési tételek szerkesztése   24   24 

Tárgyi eszközök elszámolása   36   36 

A vásárolt készletek elszámolása    36  36 

A jövedelem elszámolása     15 15 

Saját termelésű készletek elszámolása     31 31 

Termékértékesítés elszámolása, az eredmény 

megállapítása 
    31 31 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 252 288 527 1067 

A
 t

it
k
ár

i 
ü
g
y
in

té
zé

s 
fe
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d
at
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Szövegbevitel számítógépen 0 0 72 36 31 139 

Az írásbiztonság erősítése   24   24 

Szövegfeldolgozás, szöveggyakorlatok   24   24 

A dokumentumszerkesztés alapjai   24   24 

Táblázatok készítése    18  18 

Prezentáció készítés    18  18 

A weblapkészítés alapjai     31 31 

Dokumentumszerkesztés 0 0 36 108 0 144 

Levelezési ismeretek   36   36 

Levelezés a titkári munkában    18  18 

Levelezés az üzleti életben    18  18 

Komplex levélgyakorlatok    72  72 
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Titkári ügyintézés 0 0 54 36 62 152 

Jegyzőkönyvvezetés   18 36  54 

Titkári feladatok   36   36 

Információs folyamatok az irodában     24 24 

Adat- és információvédelem     12 12 

Időgazdálkodás     10 10 

Vezetési és projektismeretek     16 16 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 162 180 93 435 

Ü
zl

et
i 

k
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

 

Ügyfélszolgálati kommunikáció 0 0 72 0 0 72 

Szóbeli kommunikáció   16   16 

Digitális kommunikáció   28   28 

Ügyfélszolgálati ismeretek   28   28 

Kommunikáció a titkári munkában 0 0 18 36 62 116 

Rendezvény- és programszervezési ismeretek   18   18 

Protokolláris rendezvények szervezése, lebonyo-

lítása 
   36  36 

Munkahelyi irodai kapcsolatok     16 16 

Protokoll az irodában     10 10 

Nemzetközi protokoll     16 16 

Tárgyalástechnika     12 12 

Marketingkommunikáció     8 8 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 90 36 62 188 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 0 0 0 0 
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KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ágazat 

5 1041 15 06 LOGISZTIKAI TECHNIKUS 

Tanulási terület   
9. 10. 11. 12. 13. 

Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti 

Munkavállalói ismeretek 
Munkavállalói is-

meretek 
18 0,5         

Munkavállalói idegen 

nyelv 

Munkavállalói ide-

gen nyelv 
        62 2 

Gazdálkodási alaptevé-

kenység ellátása 

Gazdasági ismere-

tek 
108 3 108 3       

Vállalkozások mű-

ködtetése 
  72 2       

Üzleti kultúra és infor-

mációkezelés 

Kommunikáció  36 1 72 2       

Digitális alkalmazá-

sok 
90 2,5 72 2       

Közlekedés 

Közlekedési alapok     108 3     

Közlekedés techni-

kája és üzemvitele 
    144 4     

Szállítmányozás 

Külkereskedelmi és 

vámismeretek 
    108 3     

Általános szállítmá-

nyozás 
      108 3 62 2 

Ágazati szabályozá-

sok 
      144 4   

Szállítmányozói fel-

adatok 
        186 6 

Raktározás 

Raktározási alapok     72 2     

Raktári tárolás és 

anyagmozgatás 
    72 2     

Raktári mutatószá-

mok 
      72 2   

A raktárirányítás 

rendszere 
        62 2 

Raktárvezetés         62 2 

Logisztika 

Logisztikai alapok       36 1 46,5 1,5 

Beszerzési logisz-

tika 
      36 1 46,5 1,5 

Készletezési logisz-

tika 
      36 1 46,5 1,5 

Termelési logisztika       36 1 46,5 1,5 

Elosztási logisztika       36 1 62 2 

Minőség a logiszti-

kában 
        62 2 

 Összesen 252 7 324 9 504 14 504 14 744 24 
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KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ágazat 

5 1041 15 06 LOGISZTIKAI TECHNIKUS 

 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

A képzés 

összes óra-

száma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 504 504 744 2328 

M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

is
m

er
et

ek
 

Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 18 

Álláskeresés 5     5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 

Munkaviszony létesítése 5     5 

Munkanélküliség 3     3 

M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

id
eg

en
 n

y
el

v
 Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11 

Állásinterjú     20 20 
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y
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Gazdasági ismeretek 108 108 0 0 0 216 

Gazdasági alapfogalmak 24     24 

A háztartások gazdálkodása 33     33 

A vállalat termelői magatartása 51     51 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  27    27 

Jogi alapfogalmak  15    15 

Tudatos fogasztói magatartás 

(átcsoportosítva a marketing témakörhöz) 
      

Marketing alapfogalmak, tudatos fogyasztói 

magatartás 
 39    39 

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok  27    27 

Vállalkozások működtetése 0 72 0 0 0 72 

A vállalkozások gazdálkodása  9    9 

A gazdálkodási folyamatok elszámolása  27    27 

Statisztikai alapfogalmak  36    36 

Tanulási terület összóraszáma 108 180 0 0 0 288 
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Kommunikáció 36 72 0 0 0 108 

Kapcsolatok a mindennapokban 18     18 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 18     18 

Kommunikációs folyamat  36    36 

Ön- és társismeret fejlesztése  36    36 

Digitális alkalmazások 90 72 0 0 0 162 

Munkavédelmi ismeretek 4     4 

Tízujjas vakírás 86 18    104 

Digitális alkalmazások  54    54 

Tanulási terület összóraszáma 126 144 0 0 0 270 

  



BGSZC  Szakmai Program  

Pesterzsébeti Technikum  Mellékletek 

Érvényes: 2020. szeptember 1.  93 
 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

A kép-

zés 

összes 

óra-

száma 

K
ö
zl

ek
ed

és
 

Közlekedési alapok 0 0 108 0 0 108 

A közlekedési alágazatok átfogó ismerete   18   18 

Közlekedésbiztonság   6   6 

A közlekedés hatása a környezetre   6   6 

Közlekedési számítások   30   30 

Közlekedésinformatika   6   6 

Közlekedésföldrajz   42   42 

Közlekedés technikája és üzemvitele 0 0 144 0 0 144 

Vasúti közlekedés   30   30 

Közúti közlekedés   32   32 

Légi közlekedés   28   28 

Belvízi közlekedés   18   18 

Tengeri közlekedés   18   18 

Csővezetékes szállítás   18   18 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 252 0 0 252 



BGSZC  Szakmai Program  

Pesterzsébeti Technikum  Mellékletek 

Érvényes: 2020. szeptember 1.  94 
 

23. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ágazat 

5 1015 23 07 TURISZTIKAI TECHNIKUS 

 

Tanulási 

terület 
  

9. 10.  11.  12. 13. 

Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti 

Munka-

vállalói 

ismeretek 

Munkavállalói is-

meretek 
 18 0,5                 

Munka-

vállalói 

idegen 

nyelv 

Munkavállalói ide-
gen nyelv 

                62  2 

Turizmus-

vendéglá-

tás alapo-
zás 

A munka világa 54 1,5         

IKT a vendéglátás-

ban 
36 1 36 1       

Termelési, értéke-
sítési és turisztikai 

alapismeretek 
144 4 288 8       

Turisztika 

technikus 

– közép-
szintű 

képzés 

Beszerzés és érté-
kesítés 

    72 2 36 1   

Üzleti kalkuláció 

és költséggazdál-
kodás 

    180 5 288 8   

Speciális szolgál-

tatások 
    72 2 36 1   

Reklám és vásár-

lásösztönzés, ügy-

félkapcsolatok 

    36 1 72 2   

Adminisztráció és 
elszámolás 

    72 2 36 1   

Turiszti-

kai tech-

nikus – 
Turiszti-

kai szer-

vező 

Üzleti menedzs-

ment a turizmus-

ban 
        279 9 

Turizmusmarke-
ting és protokoll 

        124 4 

Országismeret ma-
gyar nyelven 

        217 7 

Szakmai idegen nyelv     72 2 36 1 62 2 

 Összesen 252 7 324 9 504 14 504 14 744 24 

Egybefüggő szakmai gyakor-

lat 
    175  200    
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 
A képzés ösz-

szes óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 504 504 744 2328 

M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

is
m

er
et

ek
 

Munkavállalói ismere-

tek 
18 0 0 0 0 18 

Álláskeresés 5     5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 

Munkaviszony létesítése 5     5 

Munkanélküliség 3     3 

M
u
n
k
av

ál
la

ló
i 

id
eg

en
 n

y
el

v
 Munkavállalói idegen 

nyelv 
0 0 0 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
    11 11 

Önéletrajz és motivációs 

levél 
    20 20 

„Small talk” – általános 

társalgás 
    11 11 

Állásinterjú     20 20 
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A munka világa 54 0 0 0 0 54 

Alapvető szakmai elvárások 9     9 

Kommunikáció és vendégkapcsolatok 36     36 

Munkabiztonság és egészségvédelem 9     9 

IKT a vendéglátásban 36 36 0 0 0 72 

Digitális eszközök a vendéglátásban 36     36 

Digitális tananyagtartalmak alkalmazása  9    9 

Digitális eszközök a turizmusban  27    27 

Termelési, értékesítési és turisztikai 

alapismeretek 
144 288 0 0 0 432 

A cukrászati termelés alapjai  108    108 

Az ételkészítés alapjai  108    108 

A vendégtéri értékesítés alapjai 108     108 

A turisztikai és szálláshelyi tevékenység 

alapjai 
36 72    108 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 
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Beszerzés és értékesítés 0 0 72 36 0 108 

Utazásszervezés   8   8 

Utazásszervezés - kereslet és kínálat   12   12 

Turisztikai árualap   22   22 

A közlekedés szerepe az idegenforga-

lomban, menetrend és útvonaltervezők 
  15   15 

Globális helyfoglalási rendszerek    15  15 

Szállásközvetítő oldalak    15  15 

Fapados és hagyományos menetrend 

szerinti légitársaságok 
  9 6  15 

Magyarország világörökségi helyszí-

nei 
  6   6 

Üzleti kalkuláció és költséggazdál-

kodás 
0 0 180 288 0 468 

Árualapok az utazásszervezésben   72   72 

A gazdálkodás, üzleti irányítás tevé-

kenységei 
  36   36 

Pénzforgalmi dokumentumok   24   24 

Az áfa a turizmus különböző területein   24   24 

Az utazásszervezés számításai   24 120  144 

Elszámolások    42  42 

Utókalkuláció    108  108 

Gazdasági elemzések    18  18 
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Speciális szolgáltatások 0 0 72 36 0 108 

Bevezetés a pszichológiába   18 9  27 

Erkölcs, üzleti etikett és kommuni-

káció 
  18 9  27 

Fogyasztói magatartás   36 18  54 

Reklám és vásárlásösztönzés, ügy-

félkapcsolatok 
0 0 36 72 0 108 

Marketingkommunikáció   6   6 

Reklám   8   8 

Személyes eladás    18  18 

Eladásösztönzés   16   16 

PR - Public Relation    8  8 

Modern marketingkommunikációs 

eszközök 
   18  18 

Direkt marketing   6   6 

Közösségi média    28  28 
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Adminisztráció és elszámolás 0 0 72 36 0 108 

Nyilvántartások   12 12  24 

Szerződések   12 12  24 

Forgatókönyv   30 0  30 

Jegyzőkönyv   0 12  12 

Idegenvezetői jelentés   9   9 

Részvételi jegy   9   9 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 432 468 0 900 

T
u
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ec

h
n
i-

k
u
s 

–
 T

u
ri

sz
ti

k
ai

 

sz
er

v
ez

ő
 

Üzleti menedzsment a turizmusban 0 0 0 0 279 279 

Bevételgazdálkodás     88 88 

Létszám- és bérgazdálkodás     88 88 

Vezetés a gyakorlatban     10 10 

Vállalkozás indítása     93 93 
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Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

A képzés 

összes óra-

száma 

T
u
ri

sz
ti

k
ai

 t
ec

h
n
ik

u
s 

–
 T

u
ri

sz
ti

k
ai

 s
ze

rv
ez

ő
 

Turizmusmarketing és protokoll 0 0 0 0 124 124 

A marketing alapjai     7 7 

Marketing stratégia     9 9 

Szervezeti marketing     7 7 

Piackutatás     7 7 

Brandmarketing     7 7 

Turizmus marketing     31 31 

Etikett és protokoll     41 41 

Protokolláris rendezvények és nemzet-

közi protokoll 
    15 15 

Országismeret magyar nyelven 0 0 0 0 217 217 

Kulturális turizmus     31 31 

Egészségturizmus     31 31 

Bor- és gasztroturizmus     31 31 

Hungarikumok     42 42 

Vonzerők, turisztikai termékek cso-

portosítása tematikus utak, városláto-

gatások mentén 

    82 82 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 0 620 620 

Szakmai idegen nyelv 0 0 72 36 62 170 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 0 0 175 200 0 375 
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GYAKORLATI HELYSZÍNEK  

ÓRASZÁMAI KÉPZÉSENKÉNT 

KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ágazat 

5 1041 15 06 LOGISZTIKAI TECHNIKUS 

Gyakorlati helyszín 

11. 13. 1/13. 2/14. 

Bent* Bent** Kint Bent Kint Bent Kint 

Szállítmányozói feladatok 

(50%) 
 3 3   3 3 

Raktározási alapok (50%) 1   0 2   

Raktári tárolás és anyagmozga-

tás (50%) 
1   0 2   

A raktárirányítás rendszere 

(50%) 
 1 1   1 1 

Raktárvezetés (50%)  1 1   0,5 1 

Logisztikai alapok (20%)  1 0,5 0,5 0,5 2 0,5 

Beszerzési logisztika (20%)  1 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 

Készletezési logisztika (20%)  1 0,5 0 1 1,5 0,5 

Termelési logisztika (20%)  1 0,5 0 0,5 1,5 0,5 

Elosztási logisztika (20%)  1,5 0,5 0 0,5 1,5 0,5 

Minőség a logisztikában (20%)  1,5 0,5   1,5 0,5 

Összesen 2 12 8 1 7 14 8 

 

*iskolában történő képzés 

**külsős szakmai gyakorlati helyen történő képzés 
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23. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ágazat 

5 1015 23 07 TURISZTIKAI TECHNIKUS 

Gyakorlati helyszín 9.  10. 11. 12. 13. 1/13. 2/14. 

Munkavállalói idegen nyelv     2  2 

IKT a vendéglátásban 

(100%) 
1 1    2  

Termelési, értékesítési és tu-

risztikai alapismeretek 

(50%) 

3 5    4  

Beszerzés és értékesítés 

(70%) 
     2  

Üzleti kalkuláció és költség-

gazdálkodás 

(70%) 

  2 2  2 4 

Speciális szolgáltatások 

(40%) 
   1    

Reklám és vásárlásösztönzés, 

ügyfélkapcsolatok 

(40%) 

   2   2 

Adminisztráció és elszámolás 

(70%) 
  2   2  

Üzleti menedzsment a turiz-

musban 

(40%) 

    4  3 

Turizmusmarketing és proto-

koll 

(50%) 

    2  1 

Országismeret magyar nyel-

ven 

(80%) 

    4  4 

Szakmai idegen nyelv   2 1 2 3 3 

Összesen 4 6 6 6 14 15 19 
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2 ÉVFOLYAMOS ÉS 8 HÓNAPOS FELNŐTTKÉPZÉS  

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak óraszáma évfolyamonként 

09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazat 

5 0411 09 02 VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ 
 

Tantárgy Tantárgy 

2 éves képzés (felnőttképzési 
jogviszony) 

8 hónapos képzés (felnőttképzési jogvi-
szony) 

1/13. 

éves I. 

félév 

1/13. 

II. 

félév 

2/14. 

éves 
Össz 

Heti 

óra-

szá-

mok 

e-

learning 

kon-

takt 

óra 

digi-

tális 
Össz 

Munkavállalói 

ismeretek 

Munkavállalói ismere-

tek 
7  0 7  7   7 

Munkavállalói 
idegennyelv 

Munkavállalói 
idegennyelv 

0  21 21  21   21 

Gazdálkodási 

tevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi alap-

ismeretek 
42  0 42  42   42 

Vállalkozások működ-

tetésének alapismeretei 
56  0 56  56   56 

Üzleti kultúra 

és információ 

kezelés 

Kommunikáció 14  0 14  14   14 

Digitális alkalmazások 63  0 63  63   63 

Vállalkozások 

üzletvitele 

Üzleti adminisztráció  35 42 77 2,5  77  77 

Pénzforgalmi nyilván-

tartások 
0  56 56 1,8  56  56 

Kis- és középvállalko-

zások gazdálkodása 
35  49 84 2,7  84  84 

Munkaerőgazdálkodás  35 49 84 2,7  84  84 

Adózási ismeretek  28 91 119 3,8  119  119 

Könyvvezetési alapis-

meretek 
 28 49 77 2,5  77  77 

Titkári ügyin-

tézés feladatai 

Szövegbevitel számí-
tógépen 

 28 14 42 1,35  42  42 

Dokumentum szer-

kesztés 
 14 28 42 1,35  42  42 

Titkári ügyintézés 21  35 56    56 56 

Üzleti kommu-

nikáció 

Ügyfélszolgálati kom-

munikáció 
 28 0 28    28 28 

Kommunikáció a tit-
kári munkában 

 42 0 42 1,35  42  42 

Összesen 238 238 434 910 20,05 203 623 84 910 
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09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazat 

5 0411 09 01 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 
 

Tantárgy Tantárgy 

Kétéves képzés 8 hónapos képzés 

13. évf. 14. évf. 

Össz 
Heti óra-

szám 
e-learning 

Kontakt 

órák 

Digitális 

tartalom 
Össz 

I. 

félév 

I.félév 

heti 

II. 

félév 

II. félév 

heti 
Éves Heti 

Munkavállalói isme-

retek 
Munkavállalói ismeretek 7 0,39   0 0 7 0,23 7   7 

Munkavállalói 

idegennyelv 
Munkavállalói idegennyelv  0 0  21 0,68 21 0,68 21   21 

Gazdálkodási tevé-

kenység ellátása 

Gazdasági és jogi alapismere-

tek 
42 2,33   0 0 42 1,35 42   42 

Vállalkozások működtetésének 

alapismeretei 
42 2,33   0 0 42 1,35 42   42 

Üzleti kultúra és in-

formációkezelés 

Kommunikáció 14 0,78   0 0 14 0,45 14   14 

Digitális alkalmazások 63 3,5   0 0 63 2,03 63   63 

Vállalkozások gaz-

dálkodási feladatai 

Gazdálkodási ismeretek   28 1,56 35 1,13 63 *2,03  28 35 63 

Gazdasági számítások 7 0,39 21 1,17 21 0,68 49 1,58  49  49 

Pénzügyi ügyintézői 

feladatok 

Pénzügy 21 1,17 63 3,51 70 2,26 154 4,97  154  154 

Irodai szoftverek alkalmazása   0  35 1,13 35 1,13   35 35 

Adózás   49 2,72 28 0,9 77 2,48  77  77 

Elektronikus bevallás   0  56 1,81 56 1,81  56  56 

Könyvvezetés és 

beszámolókészítés 

feladatai 

Számvitel 21 1,17 63 3,51 70 2,26 154 4,97  154  154 

Számviteli esettanulmányok 21 1,17 14 0,78 35 1,13 70 2,26  70  70 

Számítógépes könyvelés   0  63 2,03 63 2,03  63  63 

Összesen 238 13,23 238 13,25 434 14 910 29,35 189 651 70 910 

Kontakt órák összesen: heti 21 óra - 3 délután, *Gazdálkodási ismeretek 1,33 óra kontakt óra, 0,7 óra digitális
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AJÁNLOTT ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN 

(SZÓBELI) 

2020. szeptember 1-jétől 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Irodalom 

I. Témakör: Művek a magyar irodalomból  

I. Kötelező szerzők 

1. Petőfi Sándor látomásköltészete – 

2. Arany János balladái 

3. Ady Endre szerelmi költészete  

4. A próféta alakjának megjelenítése Babits Mihály Jónás könyve című alkotásában  

5. Lélek- és társadalomrajz Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényében  

6. József Attila utolsó versei  

II. Témakör: Művek a magyar irodalomból  

II. Választható szerzők 

7. Kölcsey Ferenc lírája  

8. Jókai Mór: Az arany ember 

9. Mikszáth Kálmán novellái  

10. Móricz Zsigmond parasztábrázolása  

11. Radnóti Miklós eklogái  

12. Kertész Imre Sorstalanság  

III. Témakör: Művek a magyar irodalomból  

III. Kortárs szerzők 

13. Lázár Ervin mesenovellái  

IV. Témakör: Művek a világirodalomból 

14. Szophoklész: Antigoné  

15. A ,,kisember” alakja a 19. századi orosz irodalomban  

16. Franz Kafka: Átváltozás  

V. Témakör: Színház és dráma 

17. Shakespeare drámái  

18. Örkény István: Tóték  

VI. Témakör: Az irodalom határterületei 

19. A detektívregény  

VII. Témakör: Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

20. Budapest színházi élete – Ibsen: Nóra 
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MAGYAR NYELVTAN 

I. témakör: Kommunikáció 

1. A kommunikációs folyamattényezőinek, céljának, funkcióinak, valamint ezek összefüg-

gésének megértése, bizonyítása beszédhelyzetek elemzésével, szövegértelmezéssel, szö-

vegalkotással. 

2. Az emberi kommunikáció nem nyelvi jelei és kifejezőeszközei (pl. gesztusok, mimika, 

térközszabályozás, tekintet, külső megjelenés, testtartás, fejtartás, csend). 

3. A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra 

II. témakör: A magyar nyelv története 

4. A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek (pl.: pl. tihanyi apátság 

alapítólevele, Halotti beszéd és könyörgés). 

5. A nyelvújítás lényege és jelentősége példák alapján 

III. témakör: Ember és nyelvhasználat 

6. Jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben 

7. A nyelv mint a gondolkodás része 

8. A nyelvváltozatok rendszere 

9. Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre  

IV. témakör: A nyelvi szintek 

10. A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése 

11. A szófajok rendszere  

12. Az egyszerű mondatok elemzése 

13. A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépítésében, a szószer-

kezetek alkotásában 

V. témakör: A szöveg 

14. A szövegkohézió, a témaháló és a cím 

15. A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípusok 

VI. témakör: A retorika alapjai 

16. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumai 

17. Az érvelés műfajai: a tétel, a bizonyítás, a cáfolat, az érv és ellenérv 

VII. témakör: Stílus és jelentés 

18. Egynyelvű szótárak használata, valamint kétnyelvű szótárak ismerete 

19. A publicisztikai stílus 

20. Egyszerűbb szóképek köznyelvi szépirodalmi szövegekben (metafora, megszemélyesítés, 

hasonlat, metonímia) 
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TÖRTÉNELEM SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖREI  

2020-2021. tanév 

 

I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika és anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

 

1. A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

2. Az ipari forradalom (kialakulása, fogalma, találmányok, közlekedés) 

3. Gazdasági változások a dualizmus korában (mezőgazdaság, vasúthálózat, ipar, hitel) 

4. A középkori magyar állam megerősödése I. Károly (Károly Róbert) idején (hatalomra kerü-

lése, hatalmának alapjai, királyi jövedelmek, külkereskedelme) 

 

II. Témakör: Népesség, település, életmód 

 

5. A középkori város (jellegzetességei, irányítása, társadalma) 

6. Demográfiai és etnikai változások a XVIII. században Magyarországon  

7. A Kádár-korszak mindennapjai 

 

III. Témakör: Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

 

8. A magyar nép őstörténete és vándorlása 

9. Széchenyi István reformprogramja  

10. A Horthy-rendszer jellege és jellemzői 

11. A Holocaust 

 

IV. Témakör: Politikai berendezkedések a modern korban 

 

12. A kétpólusú világrend megszűnése, a Szovjetunió szétesése, Németország újraegyesítése 

13. A Rendszerváltozás 

 

V. Témakör: Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

 

14. Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége 

15. A polgári forradalom 

16. A sztálini diktatúra jellemzői  

17. A Rákosi-rendszer 

 

VI. Témakör: Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

 

18. A mohácsi vész és az ország három részre szakadása 

19. Az I. világháborút lezáró békerendszerek    

20. A II. világháborúhoz vezető út a furcsa háborúig 
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MATEMATIKA 

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, valószínűség 

Logikai feladatok, ismétlés 

Igaz vagy hamis 

Gráfok 

Példák geometriai valószínűségre 

A várható érték fogalma, egyszerű példák 

A statisztika alapfogalmai és példák, feladatok 

A statisztika alapfogalmai és példák, feladatok 

Diagramok 

Eltérés az átlagtól 

Halmazok 

Kombinatorika 

Valószínűségek 

Természetes számok 

Algebra 

Számok és műveletek, Számelmélet, oszthatóság 

Hatvány, gyök, logaritmus 

Szorzattá alakítás, polinom, értelmezési tartomány 

Racionális kifejezések 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 

Egyenletrendszerek 

Függvények, sorozatok 

A függvény fogalma, grafikonja, egyszerű tulajdonságai 

Függvénytulajdonságok 

Műveletek függvényekkel 

Függvénytulajdonságok 

Exponenciális függvények, logaritmusfüggvények 

Trigonometrikus függvények 

Számsorozatok 

Sorozatok alkalmazása 

Geometria 

Alapvető geometriai fogalmak 

Geometriai transzformációk 

Sokszögek, körök 

Szakaszok, szögek, terület
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Felszín, térfogat 

Távolság, szög 

Vektorok, szögfüggvények 

Forgásszögek, egyenletek 

Nevezetes síkidomok tulajdonságai 

Egyenesek a koordinátarendszerben 

Koordinátageometria 

Sorozatok 

Bevezetés a sorozatokhoz 

A sorozat fogalma, példák sorozatokra, példák rekurzív sorozatokra 

A számtani sorozat n-edik tagja 

A számtani sorozat első n tagjának összege 

A mértani sorozat n-edik tagja 

A mértani sorozat első n tagjának összege 

Kamatszámítás 

Összetett feladatok számtani és mértani sorozatokra 

Összetett feladatok számtani és mértani sorozatokra 

Kamatszámítás, törlesztő részletek kiszámítása 

Térgeometria 

Térelemek távolsága 

Térelemek kölcsönös helyzete, térelemek szöge.  

A testek osztályozása 

Testek hasonlósága 

Szabályos testek 

A terület fogalma, a sokszögek területe 

Területszámítási feladatok 

A kör és részeinek területe 

 

A hasáb és a henger térfogata, felszíne 

A gúla és a kúp felszíne és térfogata 

Térfogat és felszínszámítási feladatok 

 

A csonka gúla és a csonka kúp felszíne és térfogata 

A gömb és részeinek felszíne és térfogata 

Egymásba írt testek 
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ÉLŐ IDEGEN NYELV 

Témakörök 

Személyes vonatkozások, család 

Ember és társadalom 

Környezetünk 

Az iskola 

A munka világa 

Életmód 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Utazás, turizmus 

Tudomány és technika 

Gazdaság
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