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Bevezetés 

Iskolánk, a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a 2020-

as évben ünnepelte fennállásának 85. évfordulóját, amely fémjelzi azt a törekvésünket, hogy a 

hagyományok megőrzésével, de ugyanakkor az új idők kihívásának megfelelve, egy emberöltőnyi 

tapasztalatunkat felhasználva oktassuk és neveljük a jövő nemzedékét. 

Amióta 1935-ben a Magyar Királyi Földmívelődési Minisztérium megalapította az iskolát, több fenntartó 

- városi majd megyei - állt az intézmény mögött. A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság 

2012.09.01-én vette át az intézményt fenntartóként. 2019. szeptember elsejétől intézményünk részben 

önálló gazdálkodó iskola, de továbbra is célunk, hogy a Bencés rend alapelveivel, elvárásaival összhangban 

dolgozzunk, neveljünk, oktassunk. 

Az évtizedek során számos szakmát tanítottak az ódon falak között. A szőlész-borász szakma mellett 

gyümölcstermesztő, zöldségtermesztő, kertész, kertészeti gépész, kertész technikus majd a rendszerváltást 

követően idegenforgalmi technikus, parképítő technikus, virágkötő-berendező, növénytermesztő gépész 

szakmákat lehetett itt szerezni. Majd pincéreket, cukrászokat, rendészeket, parképítőket, lakatosokat és 

hegesztőket képeztünk. 2016 szeptemberében elindult az első gimnáziumi osztály, 2018 szeptemberében 

pedig az első nyelvi előkészítős évfolyammal induló osztály. Iskolánkban a következő képzéseket indítjuk: 

szakképző iskolában vendéglátóipari alapképzést, cukrász és szakács képzéssel, technikumban indítjuk 

sporttechnikumi osztályunkat és rendész képzésünket, melyet kiegészítünk a rendőrkadét képzéssel, 

gimnáziumban pedig a nyelvi előkészítős osztályt. Tervezzük, hogy a felnőttképzésbe is bekapcsolódunk, 

az intézményben oktatott szakmák és a hozzájuk kapcsolódó rész szakmák és rész szakképesítések 

oktatását vállaljuk fel. 

Modern, új tornacsarnokunknak köszönhetően a sportélet is élénk az intézményben. Az iskola röplabda-, 

fiú futball és kézilabdacsapata egyre több versenyen szerepel, szép sportsikereket érnek el. 

Diákjaink az ország egész területéről jönnek, hiszen van egy 55 szobás (110 férőhelyes) leány és egy 28 

szobás (112 férőhelyes), 2016-ban felújított fiúkollégiumunk is. 

Iskolánk azt a célt tűzte maga elé, hogy a 14-19 éves korosztály számára vonzó módon nyújtsa gimnáziumi 

osztályunkban az érettségire való felkészülés mellett a nyelvtanulás és a sportolás lehetőségét, technikumi 

osztályunkban a rendészeti ágazathoz tartozó szakmák valamint a rendőrkadétképzés elméleti és gyakorlati 

oldalának mélyebb megismerését, sporttechnikumunkban az ezen a téren tevékenykedni vagy 

továbbtanulni tervező diákoknak mefelelő alapokat adjon,  szakképző iskolai osztályainkban a szakács, 

cukrász szakmák minél alaposabb elméleti és gyakorlati elsajátítását, miközben erkölcsös életvitelre, 

megbízhatóságra, egymás megbecsülésére és szeretetére neveljük a fiatalokat, illetve a fiatal felnőtteket. 

Értelmes életcélt szeretnénk nyújtani számukra, akár a továbbtanulás lehetőségével, akár egy jó szakma, 

esetlegesen egy másodszakma megszerzésével. Biztosítani szeretnénk számukra szakmájuk szeretetét és 

alapos ismeretét, mely elkísérheti őket egész életükön át. Célunk, hogy az itt tanuló diákok a megfelelő 

középiskolai képzés megválasztásával, a színvonalas szakmai illetve technikumi képzés segítségével 

iskolánkból kikerülve a munkaerőpiac megbecsült tagjai legyenek. A becsületes, megbízható, magas 

szakmai tudással rendelkező szakember örök érték. 
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A Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

alaptevékenységét az alábbiak szerint rögzítjük: 

• a művelődés céljait és az ifjúság jellemének alakítását akarja megvalósítani, 

• kiemelt értéknek tekintjük az alapkészségek és ismeretek személyhez igazított elsajátítását, azt a 

tudást és azokat a viselkedésbeli jellemzőket, amelyek a magas szintű szaktudáshoz, a javakkal 

való okos gazdálkodáshoz, a munkában való megbízhatósághoz, a munka útján történő 

értékteremtéshez, a minőségi munkavégzéshez és a gazdasági világában való eredményes 

szerepvállaláshoz kapcsolódnak, diákjaink értékálló és a kor igényeinek megfelelő tudással 

rendelkezzenek, beléjük neveljük az igényességet, az élethosszig tartó tanulásra, továbbképzésre 

sarkalló motivációt megteremtjük a megfelelő feltételeket azon tanulók számára, akik – vagy 

akiknek a szülei – a nevelésben fontosnak tartják a keresztény hit és erkölcs értékeit, középiskolai 

és szakképzési programunk mellett a leghatékonyabb nevelési eszköz a kollégiumi élet, amely 

önfegyelemre, közösségi gondolkodásra, lelki és szellemi igényességre kívánja tanulóinkat 

formálni, feladatunk a műveltség átadása, az egyetemes kultúra közvetítése, a szellemi-érzelmi 

fogékonyság és az erkölcsi érzék elmélyítése, a művelődés nemes, emberi eleméhez hozzá akarja 

adni az isteni kinyilatkoztatás és a keresztény élet többletét is. 
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1. Az iskola nevelési programja 

1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

 Pedagógiai munkánk alapelvei, értékei 

A Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium lehetőséget akar 

adni azoknak a szülőknek, akik gyermekeiket katolikus nevelésben szeretnék részesíteni. Iskolánk nyitva 

áll más keresztény egyházak hívei előtt is és mindenki előtt, aki elfogadja alapelveinket. 

A Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium olyan korszerű 

alapozó és szaktárgyi tudást közvetít, amely megfelel az állami követelményeknek, így felkészít a 

középfokú tanulmányokra, az érettségire és a továbbtanulásra is. Ugyanakkor átfogó nevelésre és oktatásra 

törekszik, amely döntően meghatározza mind az egyes tantárgyakban való oktatást, mind az iskolai élet 

alakítását. A bencés iskola hagyományának megfelelően több akar lenni, mint tisztán oktatási intézmény. 

Ezért hangsúlyozza más, a hagyományos oktatáshoz kevésbé kötődő készségek felébresztését és lehetőség 

szerinti kifejlesztését is. 

A tanórák szerves kiegészítését szolgálják a különböző sport-tevékenységek, a közösségalakító, a 

természet-megismerést is szolgáló túrák, a környezet- és természetvédelmi nevelést segítő oktatás, a 

(tanulmányi) kirándulások, a múzeum- és színházlátogatások, a színjátszó kör, az olvasókör, az 

önképzőkör, az előadások és az őket követő beszélgetések, a filmbemutatások megbeszélésekkel, a 

zenetanulási lehetőség, a könyvtárhasználat, a KRESZ, a számítástechnika és az irányítástechnika 

elemeinek elsajátítása, az énekkar, a hangszeres oktatás, a modern és a néptánc, a grafika, az agyagozás, a 

képzőművészeti és egyéb tevékenységek, a sakkoktatás és a tanulás tanítása. Ezeknek a lehetőségek és 

adottságok szerinti beépítése a "képzésbe" folyamatos, egyre bővül, és a munkánk segítése mellett 

diákjainknak jelentős gazdagodást jelenthet. 

A hitre nevelésnek az iskolánkban különleges helye és értéke van. Bízunk abban, hogy iskolánkban össze 

lehet kötni "az időleges és az örök célokat" a felnövekvő ember oktatásában és nevelésében. Tudjuk, hogy 

a hit nem emberi teljesítmény terméke, hanem Isten ajándéka; a hit elfogadása az egyes személyek szabad 

beleegyezését feltételezi. De azt is tudjuk, hogy "a hit hallásból ered", s ezért mindent megteszünk, hogy a 

hozzánk kerülő fiatalok a Szentíráson keresztül megismerkedjenek a hit elemeivel és az 

üdvösségtörténettel, hogy felébresszük bennük az igényt Isten keresésére és arra, hogy vágyakozzanak 

utána. Állandó "igehirdetésünkkel" Istenre irányuló kérdéseikre válaszolunk, személyes beszélgetéseinkkel 

ösztönözzük, kísérjük és támogatjuk törekvéseiket, és segítséget nyújtunk nekik, hogy meggyökerezzenek 

a személyesen elfogadott hitben. A Szent Benedek által hangsúlyozott istenkeresés intézményünk vallásos 

nevelésének alapja. Ezért a hitoktatás nevelésünk szerves része. 

A Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium bencés, katolikus 

katekumen iskolaként az ökumenizmus szellemében nyitott a más hitvallású keresztények előtt is. Az 

iskola szeretne az a hely lenni, ahol a gyermekek és a felnövekvő fiatalok megtanulják megismerni a más 

hitvallású keresztények értékeket közvetítő hitvallását is, s így az egység építésén munkálkodnak, és a 

keresztény tanításban elmélyülve, hitből fakadó életre találnak. 

Az iskola oktatásában, nevelésében és légkörében meghatározó tényező a benedeki Regulában 

hangsúlyozott "discretio", a bölcs mértéktartás (64. fej.). Benedeket bizalmatlanság tölti el a szélsőségekkel 

szemben, viszont nagyra értékeli a higgadtságot, a megfontoltságot, a kiegyensúlyozottságot és a 
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körültekintést. Iskolánk arra törekszik, hogy megtalálja a helyes mértéket, a próbát kiállt értékek és a jelen 

kihívásai között. 

A középfokú oktatás nevelési és oktatási alapelvei azt a célt szolgálják, hogy növendékeink érettebb 

személyiségekké váljanak, akik világnézetüket majd meggyőződéssel vállalják, és képesek lesznek arra, 

hogy keresztény felelősséggel alakítsák életüket a családban, a hivatásukban, az egyházban és a 

társadalomban.  

A katolikus nevelés alapja és középpontja maga Krisztus. 

Az egyház azért hozza létre iskoláit, intézményeit, mert egészen különleges eszközt lát bennük a teljes 

ember kiformálására (CIC 794-795. kánon). 

A II. vatikáni zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissimum Educationis Momentum kezdetű 

leszögezi a katolikus nevelés jelentőségét, amikor azt írja: „Az egyháznak is feladata a nevelés, sajátos 

okból: először is azért, mert el kell ismernie, hogy nevelésre képes közösség. Legfőképpen pedig azért, 

mert kötelessége hirdetni az üdvösség útját minden embernek. A hívők számára át kell adni Krisztus életét 

és állandó szorgoskodással segíteni kell őket, hogy ennek az életnek teljességére eljussanak.”1 

A katolikus iskola része az egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre való nevelés területén. Az 

egyház a katolikus iskola által, mely fölkínálja korunk embereinek a maga nevelési elgondolását, sajátos 

módon részt vállal a kulturális párbeszédben, s ezzel elősegíti a valóságos fejlődést, amely az ember teljes 

kibontakozásához vezet. 

A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős megélésére, 

érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket körülvevő 

világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, 

és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára. 

„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; az 

oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” (CIC 803. kánon) Pedagógiai 

tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően: 

▪ az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése, 

▪ a keresztény értékrend közvetítése, 

▪ az egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat, 

▪ az intellektuális igényesség, kulturált stílus minden tevékenységében, 

▪ a keresztény erkölcsi normák betartása, betartatása, 

▪ az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban tartása, 

▪ az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele, 

▪ a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése, 

▪ építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére, 

▪ a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív együttműködés. 

 

1 II. vatikáni zsinat „Gravissimum Educationis Momentum”(G.E.3.)  



- 12 - 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt kapnak katolikus 

iskolánk pedagógiai működésében: 

▪ a diák személyisége a pedagógus személyiségének hatására fejlődik, ezért különleges felelősség hárul 

mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra: „a katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása 

legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik”2, 

▪ a nevelésben (különösen a kezdeti periódusban) fokozott szerepe van a szokások automatizálásának, 

ezért a szokások kialakítására kitüntetett figyelmet kell szentelni, az erre fordított energia sokszorosan 

megtérül, 

▪ lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe, ezért arra kell törekednünk, hogy az valóban mindig indokolt 

legyen, 

▪ nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek, értékkonfliktus esetén azonban az emberi morált 

magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség harmóniáját, „belső békéjét” 

az érvényesülésnél, 

▪ döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása és a pontosság, a fegyelem, az 

önfegyelem gyakorlása (ez a pedagógiai folyamatban részt vevő diákokra és pedagógusokra egyaránt 

vonatkozik), 

▪ az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet tételez fel, 

▪ valljuk, hogy minden gyerek Isten gyermeke, ezért él benne egy olyan mag, amelynek kibontakozását 

segítve, mindegyikük képes saját fejlődését irányítani a számára legmegfelelőbb irányba (számunkra ez 

azt jelenti, hogy feltétel nélkül szeretetre méltóak), 

▪ a kibontakozás-kibontakoztatás egy időbeli folyamat, amelyet kísérni kell, ezért az iskola világos, 

áttekinthető, kiszámítható kereteket biztosít ehhez a folyamathoz, 

▪ az egyéni fejlődés-fejlesztés kísérése személyes törődést és odafigyelést követel, amit a legteljesebb 

módon meg akarunk adni növendékeinknek, s hisszük, hogy mindez növendékeinket segíti a felelős, 

szabad választásban és az önmeghatározásban, 

▪ a tananyag átadása közben hozzásegítjük diákjainkat, hogy állandó érdeklődés fejlődjön ki bennük az 

új ismeretek és tapasztalatok után, s azokat kritikusan megvizsgálva beépítsék eddigi tudásuk 

rendszerébe, valamint megtanítjuk őket tanulni, ezzel hozzásegítve őket a későbbi folyamatos 

fejlődéshez, felhívva figyelmüket az élethosszig tartó tanulás jelentőségére, 

▪ segítjük diákjainkat, hogy munkájukban – melyben sikereket élhetnek meg – megleljék az alkotás 

örömét, ezáltal eljuthatnak az emberi munka tiszteletéhez és szeretetéhez, amely önmaguk és későbbi 

családjuk megélhetésének alapja, 

▪ felismerjük, megbecsüljük és diákjainkkal megszerettetjük a pedagógiai folyamatokban megjelenő 

értékeket (tárgyi, művészeti, erkölcsi), 

▪ kiemeljük egymás és a természeti környezet megbecsülését, az egymással való együttműködést és 

felelősségvállalást, a hűséget, egyszóval a szeretetet, 

 

2 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 
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▪ célunk újra felfedeztetni diákjainkkal nemzetünk igazi értékeit, amely nyelvi és kulturális közegünk, 

mert reméljük, hogy ezáltal a nálunk tanulók rátalálnak közösségi gyökereikre, 

▪ minden egyes tanuló képességeit és adottságait mérlegeljük, s ennek megfelelően a differenciált 

pedagógia módszereit alkalmazzuk, 

▪ igyekszünk bevonni őket a keresztény közösség életébe, és a tapasztalatra épülő hitoktatás által növeljük 

hitüket, 

▪ lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül biztosítjuk a minőségi tudáshoz, a közösséghez és a 

keresztény szellemben történő neveléshez való hozzáférést, így meghatározó jelentősége van az 

esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében, 

▪ kollégiumaink „családias” légkörben, mintegy szociális védőhálót kialakítva, az értéktisztelet, a 

gyermekszeretet, a tanulói személyiség tiszteletben tartása jegyében nevelik és oktatják növendékeinket, 

▪ olyan kollégiumi élet kialakítására törekszünk – megőrizve a már kialakult helyi hagyományokat, – ahol 

tanár és diák jól érzi magát, a szülő pedig biztos abban, hogy gyermeke jó helyen van. 

 

 Pedagógiai munkánk céljai 

Pedagógiai munkánk célja, hogy 

▪ a diákokat segítse abban, hogy a keresztény értékekre építve művelt emberré, gazdag (szépre, jóra 

fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, 

alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak, 

▪ cselekvő elkötelezettségre neveljük diákjainkat az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, 

fejlesztjük a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi és testi 

képességüket, 

▪ a gyerekek, szülők, partnerek, környezet elégedettségére törekedjék, ezen belül a hitéletbeli fejlődés, a 

tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontosságát hangsúlyozza, 

▪ a diákok morális és esztétikai szemléletét alakítsa, kognitív és kommunikációs képességeinek, az értékes 

tudás és az értékes alkotások iránti igényét fejlessze, 

▪ a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és 

alapkészségeket fejlesszen, 

▪ megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, iskolánk tanulói a haza felelős polgárává 

váljanak, 

▪ a kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze, reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre nevelje 

diákjainkat, 

▪ az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját 

személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja, minden tanulónk váljék képessé az önálló 

tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre, 

▪ magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze a tanulók önálló 

problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást, 

▪ a liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat, 
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▪ nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem fejlődésére 

gyakorolt hatását példaként állítsa, 

▪ magyarságunk gyökereit megismertesse (nyelv, történelem, magyarságtudat), kifejlődjön tanulóinkban 

a hazafiság érzelemvilága, 

▪ hagyományainkat, ünnepeinket megismertesse, átörökítse, élővé tegye (pl. táncház, népdalkörök, 

kézműves foglalkozások, helyi népszokások), 

▪ a kulturált szórakozás igényét kialakítsa, törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatokra, 

▪ megismertesse és megértesse a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat, 

▪ a tanulók megszerezzék az alapkészségeket és azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 

elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, valamint a változások 

befolyásolásához, így saját sorsuk alakításához is, 

▪ tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését, 

▪ a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását 

szolgáló képességek fejlesztése, hogy a tanuló megtalálja helyét a családban, a társadalomban és a 

munka világában, 

▪ a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése a kompetencia alapú oktatás 

megvalósításával, 

▪ a digitális írástudás elterjesztése, 

▪ a tanulók kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, 

▪ fejlessze az egyén tanulási kompetenciáját, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó 

tanulás folyamatában formálódik. 

  Az intézményi nevelő-oktató munka feladatai 

A katolikus közoktatási intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű 

formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e téren nem 

teszi meg, ami rajta áll.” 3 

Ezért intézményünk fontosnak tartja a következőket: 

▪ segítsük elő az egyéni élmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a hitélet erősítését 

szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli 

tevékenységekben (pl. szakkörök, kirándulás, zenetanulás, kézművesség, iskolanapok szervezése), 

▪ nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanulóink szeressék és ismerjék meg tágabb és szűkebb környezetüket, 

ezért feladatunknak tartjuk, hogy megismertessük diákjainkkal országunk, városunk és iskolánk múltját, 

hagyományait és jelenét – ezt a feladatot minden osztályban a történelem és osztályfőnöki órák 

keretében valósítjuk meg, emellett bekapcsolódunk városaink életébe, részt veszünk a városi 

rendezvényeken és megemlékezéseken, emellett kialakítjuk és ápoljuk saját iskolai 

hagyományrendszerünket is, 

 

3 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal 
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▪ kiemelten kezeljük az ország és a Kárpát-medence, különösen a környező országokban élő magyarság 

életének megismerését, ugyanakkor fontosnak tartjuk Európához való tartozásunkat is, 

▪ fejlesszük a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a morális 

kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, valamint az egyes 

tantárgyak elsajátítása során, 

▪ tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását, 

▪ teremtsünk a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzeteket, 

▪ mutassunk fel szentek, ismert egyházi és elismert világi személyiségek követésre méltó példáit, 

▪ segítsük elő a személyes meggyőződés, a keresztény világszemlélet és a világkép kialakítását és érzelmi-

szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján, 

▪ hozzunk létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó 

(kis)közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét, akaratát, 

együttműködési készségét, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját, 

▪ törekedjünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szociokulturális 

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak, 

▪ etikus gazdasági és társadalmi viselkedésmódok megismertetése által segítsük elő az iskolai nevelés és 

oktatás hozzájárulását Magyarország gazdasági fejlődéséhez, 

▪ minden képzési területünkön tantárgyszerüen foglalkozunk a környezetünk egészségének megóvásával, 

alakítsuk ki diákjainkban a saját maguk iránti esztétikai igényt, 

▪ ahhoz, hogy diákjainkban kialakuljon az egészséges életmód iránti igény, meg kell ismertetnünk 

diákjainkkal az egészséges életmód szabályait és a káros szenvedélyek elkerülésének lehetőségeit – ezt 

a feladatunkat az osztályfőnöki órák keretében valósítjuk meg, emellett külön délutáni foglalkozások 

keretében is igen nagy hangsúlyt fektetünk rá, valamint minden évben a különböző aktuális 

egészségügyi világnapokon szintén foglalkozunk az egészséget károsító különböző problémák 

megelőzésével és törekszünk arra, hogy diákjaink minél többet tudjanak ezekről, hogy ellent tudjanak 

állni a kísértésnek, 

▪ élet közeli tanulási környezetben az iskolai nevelés-oktatás során arra törekszünk, hogy eljuttassuk 

tanulóinkat a magas szintű szaktudáshoz, a javakkal való okos gazdálkodáshoz, a munkában való 

megbízhatósághoz, a munka útján történő értékteremtéshez, a minőségi munkavégzéshez és a gazdaság 

világában való eredményes szerepvállaláshoz, 

▪ kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös, globális problémákra, nyitottak vagyunk a 

különböző kultúrák iránt, 

▪ a tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenységrendszerét biztosítjuk. 

  Az intézményi nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, 

értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, felkészültségéhez. 

Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások kombinációja. 

Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, az osztályzást, a jutalmazást. 
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Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelő-oktató munka 

során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján csoportosítsuk. 

Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető el: 

▪ meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás, stb.), 

▪ tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos módszerek, 

gyakorlás, stb.), 

▪ magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret stb.), 

▪ jutalmazás és büntetés formái: házirend szabályozza, 

▪ nevelés sikerét veszélyeztető körülmények elkerülését elősegítő módszerek (személyes kapcsolat, 

felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.). 

Eszközök és eljárások alkalmazása: 

▪ előnyben részesítjük azokat a szervezési megoldásokat, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését, 

▪ használják az infokommunikációs eszközöket, 

▪ a tanulást úgy szervezzük meg, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, előtérbe állítva 

tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, alkotóképességüket 

(tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés, tantárgyak tömbösítése, projektoktatás, témahét), 

▪ a nevelési-oktatási folyamatot úgy kell megszerveznünk, hogy az segítse elő a tanulók szilárd 

alapkészségeinek kialakítását, előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget 

esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére, 

▪ az osztálymunkában, a csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni 

nevelésében-oktatásában alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit, 

▪ sajátos tanulásszervezési megoldásokat alkalmazunk a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési 

igényű gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-

oktatási feladatainak ellátásában, 

▪ az SNI tanulók esetében a sérülés specifikus fejlesztést, az egyéni haladást alkalmazzuk, 

▪ tanításunk fő elve és teendője a tanulókhoz legjobban alkalmazkodó differenciálás a feladatok 

kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben, 

▪ a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazzuk a feladathoz 

illeszkedő tanulásszervezési technikákat, 

▪ a tanítási-tanulási helyzeteknek, a tanulásszervezési módoknak és értékelési eljárásoknak 

alkalmazkodniuk kell az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, hogy azok 

támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását (valamely műveltségterület 

tantárgyi bontás nélküli oktatása, pl. moduláris oktatás, epocha) 

▪ különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek egyenlőségét 

szolgáló szervezeti formákat kell kialakítanunk mind az iskolák közötti együttműködésben, mind az 

iskolán kívüli és az iskolai munkában. 
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1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében mutatkoznak meg 

a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő körülöttünk élő embereket kell 

állítanunk. Be kell mutatnunk, hogy a hegyi beszéd, a szeretethimnusz, a sarkalatos erények hogyan 

lehetnek életük részévé. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig hosszú 

folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi példákban, 

mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. 

A középiskolai nevelés nehézségeinek kiindulópontja az, hogy a tanulók már részben kialakult – jórészt 

másutt és más körülmények között kialakult – egyéniséggel érkeznek meg a középiskolába. Így első 

feladatunk, a tanulók személyiségének megismerése, a középiskolai életbe való beépítése és megfelelően 

történő aktivizálása. Ez a feladat nemcsak az osztályfőnökök munkájának része, hanem minden szaktanáré 

is, hiszen a személyiség nemcsak a tulajdonságokat, hanem a képességeket és készségeket is magában 

foglaló kategória. 

Minden gyermekben más értéket lehet felfedezni, mást kell kibontani. Így az általános emberi értékeken 

túl mindig szem előtt kell tartani a csak arra a gyermekre, fiatalra jellemző értékeket is. Így alakul ki egy 

személyes nevelési ideál, amely felé a nevelésnek tartania kell. 

A nevelőhöz való viszony is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú 

baráti kapcsolatig. 

A tizenkettedik évfolyam jelentősége rendkívül nagy még a felnőttoktatásban is, hiszen a tanulók 

továbbtanulási és pályaválasztási döntéshelyzetbe kerülnek. A helyes döntés alapja a reális önkép 

kialakulása, mely az előző évek helyes értékelésén alapulhat. A tanári munka egyik legnehezebb feladata 

az, hogyan vezessük rá tanítványainkat a helyes önértékelésre, a megfelelő pályaválasztásra. Ebben a 

folyamatban kiemelkedő a tanárok pályaorientációs tevékenysége. Megemlítendő, hogy ez is az osztályban 

tanító összes tanár feladata, hiszen a sokféle érdeklődésű diák sokféle irányítást kíván. 

Az oktató-nevelő munkát, a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat iskolalelkész, 

iskolapszichológus segíti. A pedagógusok a tanulók személyiségének feltárásához, valamint annak 

fejlesztéséhez igénybe vehetik az iskolapszichológus és az ifjúságvédelmi felelős módszertani segítségét. 

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket. 

A hitre nevelés területén elvégzendő feladataink: 

▪ a hitre nevelés szője át iskolánk mindennapi életét, 

▪ a hitéleti nevelés személyre szabott legyen, alkalmazkodjon a gyermek hitéleti múltjához és életkorához, 

▪ ismerje és tartsa be az Istentől kapott parancsokat, mint a valláserkölcsi élet örök érvényű alaptörvényeit 

(főparancs, tízparancsolat), amely az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi, 

▪ alakuljon ki tanulóinkban az erényes élet igénye (állandó készség a jó akarására és megtételére), 

▪ tartsa be a négy sarkalatos (kardinális) erényt: 

▪ okosság: az a begyakorolt körültekintés, józan ítélőképesség, mely által az általános erkölcsi 

irányelveket mindennapi tetteiben a körülmények mérlegelésével alkalmazza, 
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▪ igazságosság: adja meg mindenkinek, ami neki jár – Istennek a teremtményi hódolatot – a 

közösségnek, hazának, társadalomnak kötelességeink teljesítését, embertársainknak a velük való 

kapcsolatoknak vagy megállapodásoknak megfelelő javakat, szolgáltatásokat, tartozásokat, 

▪ erősség: rendelkezzen a lélek erejével, legyen állóképessége a jó ügyekben, a szorongatások, 

szenvedések, küzdelmek között, 

▪ mértékletesség: gyakorolja be és uralkodjon az emberi szenvedélyek fölött mind testi természetű 

dolgokban (falánkság, élvezetek, nemi vágy, mozgás stb.), mind a szellemiekben (harag, kíváncsiság, 

rendetlen kívánság, túlzásokra való hajlam), 

▪ ismerje meg az isteni erények célját, Istennel való kapcsolatát, adományait, s értse, hogy mindezek a mi 

együttműködésünkkel bontakoznak ki: 

▪ 1. HIT – a legfőbb Igazság szavának, igéjének feltétlen elfogadása annak alapján, hogy Isten nem 

téved, és nem téveszt meg, 

▪ 2. REMÉNY – bizalomteljes ráhagyatkozás a legfőbb Jóra, aki minket üdvözíteni tud és akar, illetve 

vakmerőség nélkül, de Isten irgalmában bízva életünknek az öröklét felé irányítottsága, 

▪ 3. SZERETET – akaratunk minél teljesebb egyesülése Istennel, aki maga a Szeretet, valamint 

felebarátaink szeretete Istenre való tekintettel és Isten példája szerint – a szeretet gyümölcsei: a béke, 

az öröm, valamint a megbocsátó és adakozó jóindulat, 

▪ tartsa be az evangéliumi parancsokat és tanácsokat, hogy a bűnt elkerülje és a jót tegye, hogy 

foglalkozásának, képességeinek megfelelően legyen példamutató cselekedeteiben, igazságban és 

szeretetben, családja, munkahelye, embertársai körében, 

▪ minden igazi jócselekedetében érezze a kegyelem hatását, legyen együttműködő. 

Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladataink: 

▪ az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, megalapozása, fejlesztése, 

▪ a megismerés képességének fejlesztése, 

▪ az önismeret, a céltudatosság kialakítása, 

▪ a helyi ill. a kerettantervre épülő tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, 

valamint az ezekre épülő differenciálás. 

A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladataink: 

▪ az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása, 

▪ a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt 

felelősségtudatának elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük 

elősegítése, 

▪ pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése, 

▪ életszerű helyzetek bemutatásával készítse fel a diákokat az életben elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, 

segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira, 

▪ nyújtson lehetőséget az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző 

megközelítésmódokat felölelő megértésére, megvitatására, 
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▪ az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogassa a tanulók életében nélkülözhetetlen 

készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a mértéktartás, az együttérzés, 

segítőkészség és a tisztelet, 

▪ a tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális 

érdeklődésük felkeltéséig – hasson ki egész felnőtt életükre és segítse elő helytállásukat a munka 

világában is. 

Az érzelmi nevelés területén elvégzendő feladataink: 

▪ a gyermekek, tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra késztető 

érzelmek kialakítása, 

▪ szociális kompetenciák fejlesztése, 

▪ a helyes arány kialakítása az érzelmek kimutatásában. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén elvégzendő feladataink: 

▪ diákjaink ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait, 

▪ tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, 

sportolók munkásságát, 

▪ sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni-közösségi tevékenységeket, amelyek 

az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez vezetnek, 

▪ alakuljon ki bennük a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet és az a felismerés, hogy szükség esetén 

Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége, 

▪ Európa a magyarság tágabb hazája, ezért a tanulók, magyarságtudatukat megőrizve, ismerjék meg 

történelmét, sokszínű kultúráját, 

▪ tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket 

kezelő nemzetközi együttműködési formákról.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés területén elvégzendő feladataink: 

▪ diákjainkban alakuljon ki a törvénytisztelet, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, melyet az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemez, 

▪ tartsák be az együttélés szabályait, aktívan vegyenek részt a közügyekben, 

▪ rendelkezzenek a kreatív, önálló kritikai gondolkodással, az elemzőképességgel és alakuljon ki bennük 

a megfelelő vitakultúra, 

▪ a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások során alakuljon ki a 

tanulókban a felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése terén elvégzendő feladataink: 

▪ elő kell segíteni a tanulóink kedvező adottságainak, szellemi és gyakorlati készségeinek kifejezésre 

jutását és kiművelését, amely a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapszik, 

▪ hozzá kell segíteni őket ahhoz, hogy képessé váljanak érzelmeik hiteles kifejezésére, empátiára és 

kölcsönös elfogadásra, 
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▪ a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatni kell őket abban, hogy érezzék, alakítani tudják 

fejlődésüket, sorsukat, életpályájukat, 

▪ a megalapozott és helyes önismerettel váljanak képessé arra, hogy másokat megértsenek, tiszteljenek, 

szeretetteljes emberi kapcsolatokat létesítsenek, boldog, egészséges és kulturált egyéni és közösségi 

életet tudjanak kialakítani. 

A családi életre nevelés terén elvégzendő feladataink: 

▪ olyan erkölcsi normák, harmonikus családi minták közvetítése, amellyel a család szerepe erősödik, 

▪ foglalkoznunk kell a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének, testi és lelki egészségének, 

közösségi létének alakításával, a szexuális kultúra kérdéseivel, 

▪ fel kell készíteni diákjainkat a felelős párkapcsolatok kialakítására, valamint a családi életükben 

felmerülő konfliktusok kezelésére. 

A testi és lelki egészségre nevelés területén elvégzendő feladataink: 

▪ az egészséges életmódra nevelés során segítsük hozzá diákjainkat az egészséges testi és lelki állapot 

örömteli megéléséhez, 

▪ legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására, 

▪ legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a 

társas konfliktusok kezelésére, 

▪ sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és – amennyire csak lehet – azok szerint éljenek, 

▪ a családdal együttműködve készítsük fel diákjainkat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a 

szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok 

felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében, 

▪ hogy bármilyen helyzetben tanulóink a káros függőségeket elutasítsák, bennük ilyen szokások ne 

alakuljanak ki. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség területén elvégzendő feladataink: 

▪ diákjainkban alakuljon ki az akadályozott, hátránnyal élő, beteg, sérült, fogyatékos, szépkorú emberek 

iránti együttérző és segítő magatartás, 

▪ fejlesszük szociális érzékenységüket – a saját élményű tanuláson keresztül – képességüket 

(együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása 

elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez,  

▪ pedagógusaink szenteljenek figyelmet minden tanuló képességbeli és társadalmi különbözőségére. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság területén elvégzendő feladataink: 

▪ növendékeink ismerjék és becsüljék az életformák gazdag változatosságát a természetben és a 

kultúrában, 

▪ használják az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre 

tekintettel, 

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

mellett elkötelezett magatartás váljon meghatározóvá a tanulóink számára, 
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▪ fel kell készítenünk őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására, 

hogy ismerjék meg azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat 

idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük természeti és társadalmi 

értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

Pályaorientáció területén elvégzendő feladataink: 

▪ átfogó képet kell nyújtanunk tanulóinknak a középfokú intézményrendszer és a munka világáról, 

amelyek révén kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő 

területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a 

hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére, 

▪ fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos 

magatartásmódokat és azok kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés területén elvégzendő feladataink: 

▪ diákjainknak hasznosítható ismeretekkel kell rendelkezniük a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a 

vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és 

folyamatokról, 

▪ ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz 

világában és a fogyasztás területén, 

▪ tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát, 

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

közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. 

Médiatudatosságra nevelés területén elvégzendő feladataink: 

▪ növendékeink értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét, felelős résztvevői legyenek a 

nyilvánosságnak, 

▪ ismerkedjenek meg a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti 

kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai 

jelentőségével, 

▪ készüljenek fel a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, 

tudatos alakítására. 

A tanulás tanítása területén elvégzendő feladataink: 

▪ a pedagógus keltse fel az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag 

elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, 

▪ tanítsa meg diákjait arra, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan 

használhatók a könyvtári és más információforrások, hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és 

tapasztalatok, melyek az egyénre szabott tanulási módszerek, miként működhetnek együtt csoportban a 

tanulók, hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint a szövegek, meghatározások, képletek 

stb., 

▪ tegye képessé őket arra, hogy a tanulók új helyzetekben is képesek legyenek alkalmazni a megszerzett 

tudást, 
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▪ folyamatosan növelje a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetősége szerint a tanulás 

eredményességét, a tudás minőségét értékelje. 

Kompetenciaalapú oktatás 

Fontos, hogy tanulóink általános és szakmai műveltsége korszerű legyen. Fontos továbbá, hogy 

harmonikus személyiségekké váljanak. Lényeges, hogy mire tanulmányaikat befejezik, alakuljon ki 

bennük határozott, pozitív erkölcsi értékrend, amelynek alapján képesek lesznek megtalálni a helyüket a 

társadalomban. A fenti értékrend a következőkből álljon: humanizmus, demokrácia, nemzeti identitástudat, 

európaiság. A nevelés és oktatás folyamatában a pedagógiai és tanulói tevékenységnek egyaránt a tanuló 

személyiségfejlődését kell szolgálnia. 

Kompetenciaterületek: 

1. szövegértési-szövegalkotási,  

2. matematikai-logikai,  

3. szociális, életviteli és környezeti kompetenciák,  

4. idegen nyelvi (angol, német) 

5. IKT (informatikai és médiahasználati) területen,  

6. az életpálya-építési kompetenciák területén.  

1. A szövegértési és szövegalkotási képességek  

A szövegértési és szövegalkotási képesség mindenfajta tanulás és társadalmi szerepvállalás elemi feltétele. 

Az e képességcsoportot megalapozó ismereteket ma már valamennyi iskolaköteles korú gyermek elsajátítja 

Magyarországon. Lényeges, hogy e kompetenciaterület tervszerű fejlesztése folytatódjon a felsőbb 

évfolyamokon. Az évek során a tanulók egyre növekvő terjedelmű és bonyolultságú szövegekkel 

találkoznak, azonban ezek elemző feldolgozásához, befogadásához segítségre van szükségük. Hasonló 

segítségre van szükségük a szóbeli és írásbeli szövegalkotás terén is, hiszen ha a számonkérés során 

dominánssá válik az ismeretek írásbeli tesztelése, nem kap elég figyelmet a különféle céloknak, érzelmi 

állapotoknak, kommunikációs helyzeteknek alárendelt szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség 

fejlesztése. 

2. A matematikai kompetenciák  

A matematikai gondolkodásmód a világ leképezésének, értelmezésének sajátos módszere, amely 

különösen cselekvési stratégiák alkotása, folyamatok tervezése, állítások érvényességének és jelenségek 

valószínűségének mérlegelése során igen hasznos eszközökkel tudja segíteni a hétköznapi gondolkodást. 

A matematikai képességek fejlesztése a mindennapi élet problémáival, illetve az egyén szükségleteivel. Az 

elvont matematikai ismeretek, a matematikai logika más tartalmi területeken való felhasználása a tanulók 

problémaazonosító és –megoldó képességének a fejlesztése érdekében. 

3. A szociális és életviteli kompetenciák, környezeti nevelés  

A szociális és életviteli kompetenciák körébe olyan attitűdök, készségek és képességek tartoznak, amelyek 

egyaránt alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniájának és társadalmi beilleszkedésének. E 

terület lényeges attitűdelemei az önbizalom, az öntudatos és a környezetért is felelős magatartás, a világgal 

szembeni pozitív beállítódás, a tolerancia és az őszinte kommunikáció, az értelmes kockázat vállalásának 

bátorsága. A kapcsolódó képességcsoport legfontosabb összetevői az egyén szintjén a reális énkép 

kialakításának képessége, a frusztráció elviselése, a reális egyéni célok kitűzésének és követésének 

képessége, a szabályok és a vágyak összehangolásának képessége, a cselekvési alternatívák meglátásának 

képessége, a döntési képesség, a kezdeményezőkészség, az akaraterő és a kitartás. A társas viselkedés terén 
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pedig az empátia, a kommunikációs és kooperációs készség, a vitázó és érvelő képesség, a konfliktustűrő, 

-kezelő, -megoldó képesség, valamint a vezető és szervező képesség kap kitüntetett szerepet. Mindezek 

olyan képességek, amelyek nagyon hosszú időn át, és nagyobbrészt közvetett hatások alatt formálódnak. 

4. Az idegen nyelvi kompetenciák  

Idegen nyelvi kompetenciák alatt az alábbi kompetenciákat értjük: 

▪ szövegértés és szövegalkotás idegen nyelven szóban és írásban, 

▪ kommunikációs szándékok megértése és érthető kifejezése, 

▪ ezzel szoros összefüggésben az adott idegen nyelvhez kapcsolódó, az eredményes 

nyelvhasználathoz/kommunikációhoz szükséges szociokulturális ismeretek és azok alkalmazása. A 

hagyományos nyelvtanítási gyakorlat (olvasás, fordítás, nyelvtani gyakorlatok) helyébe lépő, 

cselekvésközpontú és kommunikatív stratégiák eredményesen járulnak hozzá a használható nyelvtudás 

kialakulásához, és igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez, világismeretéhez. 

Ennek gyakorlati megvalósítása ugyanakkor a pedagógusok részéről egy sor ismeret megszerzését és 

készség kialakítását igényli. 

5. Az IKT kompetenciák  

Az IKT (informatikai és kommunikációs technológiák) ismerete és használata a munkaerőpiac egyes 

területein alapvető követelmény, más területein esélynövelő tényező. Az IKT kompetenciák jelentik 

egyrészt az eszközjellegű informatikai alkalmazások ismeretét, másrészt azok kreatív használatát a 

munkavégzés során és a hétköznapi életben egyaránt. A tananyag megtanítása, a gyakorlás nagyon 

időigényes, igénybe veszi a teljes óraszámot, így a tradicionális módszerek mellett nem jut idő a számítógép 

használatára a tanulásban-tanításban. Az IKT módszerek megjelenése lehetőséget teremt egy átfogó 

módszertani megújulásra. Alkalmazásuk során elkerülhetetlen, hogy átgondoljuk a tananyagot, a 

fejleszteni kívánt készségeket, átszervezzük a megtanítandó információkat. Az IKT kompetenciák 

fejlesztése érdekében szükséges a digitális, interaktív internetes taneszközök használata. 

6. Életpálya-építési kompetenciák  

Az életpálya-építési kompetenciák nemcsak a pályaorientációt jelentik, hanem az egyén képességét arra, 

hogy  

▪ reális önismerete alapján tisztában legyen szellemi és fizikai erősségeivel és gyengeségeivel, 

▪ különböző távú célokat tudjon maga elé tűzni és a célhoz vezető utat képes legyen operatív szakaszokra 

bontani, 

▪ közvetlen tetteit képes legyen céljainak alárendelni, illetve a céljainak és érdeklődésének megfelelő 

egyéni tanulási utakat kijelölni, 

▪ az egész életen át tartó tanulás egyéni folyamatában tudja saját tetteit és teljesítményét reflektív módon 

értékelni, 

▪ képes legyen a megkezdett utak szükség szerinti korrekciójára, 

▪ tudjon jó döntéseket hozni. 
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Összegezve a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat 

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont a 

tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amely ösztönzi a 

személyiségfejlesztő oktatást. 

Nevelési programunk összeállításánál ezért elsődlegesek az alábbi feladatok: 

▪ színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka, 

▪ fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, keresztényi gondolkodás képességét, együttműködési készségét 

fejlesszék, eddzék akaratukat, 

▪ járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos 

kialakításához, meggyökereztetéséhez, 

▪ a személyiségfejlesztés folyamatában meg kell valósulnia a következő értékek egyensúlyának: 

▪ biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke), 

▪ „személyre szabott”, az egyén szükségleteire épülő neveléshez szükséges a személyiség elmélyült és 

pontos ismerete, ezért a személyiségméréseknek is fontos szerepet szánunk a személyiségfejlesztés 

folyamatában, 

▪ az „én” harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önértékelés, önbizalom, önművelés, megfontolt 

ítélőkészség, önfegyelem, stb.), 

▪ társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (nyitottság, befogadókészség, tisztelet, szolidaritás, szeretet, 

tolerancia), 

▪ a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek (folyamatos tanulás, problémaérzékenység, 

kreativitás, szellemi igényesség), 

▪ a humanizált társadalom- és világkép értékei (pl. hazaszeretet, egyetemes emberi jogok tiszteletben 

tartása, hazai és egyetemes kultúra értékeinek megbecsülése), 

▪ mélyüljön el bennük a hazájuk iránti szeretet, 

▪ kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a 

képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt, 

▪ a tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül 

szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése, 

▪ a belső csendre, elmélyülésre való igény felkeltése, 

▪ hűség Istenhez és embertársainkhoz, 

▪ tisztelje az emberi jogokat és a demokrácia értékeit, sajátítsa el aktív állampolgári magatartáshoz 

szükséges részképességeket, 

▪ felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt, rendelkezzenek kellő önállósággal, 

▪ az emberközpontú (nem csak gyermekközpontú) iskola megvalósulását szeretnénk elérni, ahol 

lehetőség nyílik a harmonikus személyiség alakulására, ismerjék meg és kontrollálják önmagukat, 

▪ a személyiségfejlesztés során elsődleges eszköznek a dicséretet, a pozitív megerősítést tartjuk. 
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A nevelés célja, hogy a diákok személyisége helyes irányban fejlődjön, alakuljon. E munka során egyes 

tulajdonságokat erősíteni kell, míg másokat kezelni, helyére tenni. Így alakul ki egy személyes nevelési 

ideál, amely felé a nevelésnek tartania kell. 

A nevelés nagy feladata, hogy a hamis értékeket valóban negatívvá tudja tenni, és a diákok természetes 

becsvágyát, sikerre törekvését átitassa a keresztény szellemmel és a helyes irányba terelje. 

 

Elvárásaink tanítványainktól a következők: 

▪ rendelkezzenek alapvető erkölcsi ismeretekkel, 

▪ részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban, 

▪ előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség, 

▪ tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt, 

▪ mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása, 

▪ alapos, rendszeres és pontos munka, 

▪ rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése, 

▪ készüljön fel az esetleges pályamódosításokra, 

▪ őrizzék meg a személyes méltóságukat, 

▪ önfejlesztés, önművelés igénye és szokása alakuljon ki bennük, 

▪ váljanak tudatos fogyasztókká, tudják mérlegelni a döntéseikkel járó kockázatokat, tudjanak eligazodni 

a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között, 

▪ alakuljon ki bennük az okos gazdálkodás képessége, személyes felelősségen alapuló környezettudatos 

magatartás, 

▪ házirend felelős betartása. 

1.3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

A hozzánk kerülő gyermekek, fiatalok, illetve fiatal felnőttek életüknek az egyik legkritikusabb, 

legsérülékenyebb időszakában vannak. A kisgyermekkort követően a serdüléssel a szülői kapcsolatok 

gyengülnek, erősödik a kortárs csoportok és az egyéb információhordozók szerepe a tanulásban és 

felvilágosításban. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni személyiségfejlődésükre, mely 

nagymértékben meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásaikat, preferenciáik kialakítását. 

Az iskola tehát a családi környezet mellett a szocializációnak azon színterét jelenti, amelyben mód nyílik 

az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására.  

A teljes körű egészségfejlesztés alapelve és céljai: 

▪ segítse a gyermekeket a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az egészséges életmód 

kialakításában és megtartásában, bővítse, korszerűsítse a pedagógusok és a tanulók egészségi ismereteit, 

▪ fejlessze az életvezetési képességeket, 

▪ tervezetten, ütemezetten hajtsa végre az iskolai egészségnevelési tevékenységet, 

▪ legyen biztosított az oktatási-nevelési tevékenység az egészséges környezet, 
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▪ erősítse a környezet egészségtámogató jellegét, 

▪ fejlessze a gyermekek, tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért, 

▪ készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására, 

▪ segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését, 

▪ valósítsa meg a mindennapi testedzést, 

▪ terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is, 

▪ tervezett formában biztosítsa az iskola-egészségügyi ellátást, 

▪ koordinálja az egészségfejlesztésben érdekelt partnerek együttműködését. 

1.4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, biológia, 

testnevelés) és délutáni csoportfoglalkozásokon, valamit egyéb iskolai programok keretében valósul meg. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja megismertetni a tanulókkal 

▪ az egészséges életmódra nevelés feladatait, területeit, eszközeit, 

▪ a 0-3 éves gyermekek tudatos, következetes, folyamatos gondozásának teendőit, 

▪ a korszerű táplálkozás, illetve a gyermek korszerű táplálásának alapelveit, 

▪ annak fontosságát, hogy biztosítani tudják a gyermekek egészséges mozgásfejlődését, 

▪ a mozgás szerepét az egészséges életmódban, 

▪ a családdal való helyes, hatékony együttműködés követelményeit és lehetőségeit. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

▪ a Magyar Vöröskereszttel vagy más elismert egészségügyi szervezettel kötött együttműködési 

megállapodás alapján. 

1.5. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

Az ember természeténél fogva közösségi lény. A kisebb közösségek létjogosultságát mindig az adja, hogy 

tagjai egymást bizonyos értékek megszerzésére, megvalósítására és megőrzésére segítik. Igazi 

erőforrásunk azonban az a nagy közösség, melyre Krisztus üzenete közvetítését, lelki irányításunkat, az 

istendicséret folytatását bízta a földön: az Egyház, aki a kinyilatkoztatott tanítás átadásával és 

magyarázatával, az apostoli idők óta adott parancsok, tanítások által, hagyományaival és szokásaival is 

formál minket napról napra Krisztus hasonlóságára. 

Iskolai közösségnek törekednie kell a Szent Benedek és Don Bosco által hangsúlyozott személyes 

embertársi kapcsolatra, tanár és diák, tanár és tanár, diák és diák között. Ennek az iskola más szükséges 

elvárásaival szemben elsőbbsége van. E személyes kapcsolatokból kialakuló közösségnek döntő 

jelentősége van a nevelés sikerében. Az iskola csak akkor tud értelmesen és sikeresen tanítani és nevelni, 

ha él a tanárok és a diákok között a bizalom és az összetartozás. 
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A közösség formálása, alakítása nem egyetlen tantárgy feladata, mert az oktató-nevelő folyamat egészét 

áthatja, kiterjed a szabadidős tevékenységekre, közös cselekvésekre és a diákok öntevékeny 

szerveződéseire is. 

A közösség váljék színterévé az egyéni tehetség kibontakozásának és fejlesztésének. Váljék olyan forrássá, 

amelyből az egyén erőt meríthet, továbbá segítsen a tanulók esetleges problémáinak, konfliktusainak 

megoldásában is. 

A pedagógusok számára talán a legnehezebb feladat a tudatos közösségfejlesztés, hiszen az iskolai 

teljesítmény, a jövő építése alapvetően individuális tevékenység: az iskolai tételes, következményekkel 

járó értékelés az egyéni teljesítményt méri, s ezt látszólag nem befolyásolja a tanuló közösségben elfoglalt 

helye. 

Mind a közösségfejlesztés, mind a személyiségfejlesztés sikerének alapja a pedagógustestület műveltsége, 

intelligenciája, fegyelmezett céltudatossága, meleg-megengedő igényessége, humorérzéke, 

következetessége. E tulajdonságok biztosítják hitelességét. 

Törekedni kell olyan pedagógus közösség kialakítására, amely összehangolt követeléseivel és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja. 

Törekednünk kell arra, hogy az iskolán kívüli életben különböző szervezetekhez tartozó fiatalok 

létrehozzák a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

vallási közösségét az iskola vezető hittantanárának irányításával, és a többi hittantanár aktív részvételével. 

A közösségek kialakításában, fejlesztésében kiemelt szerepet kapnak az osztályfőnökök, az 

iskolapszichológus, iskolalelkész a diákönkormányzatot segítő tanár, valamint a kollégiumi nevelők. 

Az iskola tanulói az egyes tantárgyakban való jártasság kialakítására, elmélyítésére, illetve a tehetségek 

kibontakoztatására diákköröket, önképzőköröket hozhatnak létre, amelyhez szakmai segítséget kérhetnek 

tanáraiktól. 

A közösségfejlesztés fő területei: 

▪ tanórák (hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák, alapfokú művészeti órák), 

▪ tanórán kívüli szabadidős foglalkozások (szilencium a kollégiumban, tanulószoba, szakkör), 

▪ tanévkezdő és tanévet befejező „csendes nap”, rekollekció, lelkigyakorlat, zarándoklat, kirándulás, 

▪ diákönkormányzat munkája. 

Osztályközösség kialakítása: 

Az iskolába bekerülő új osztályok diákjai még nem alkotnak közösséget. Meghatározó szerepe van az 

osztályfőnököknek, akiknek a legkülönbözőbb helyekről összegyűlt gyerekekből osztályközösséget kell 

formálni. Szerencsés, ha már az első félév során sikerül kialakítani azokat az alapelveket, normákat és 

elvárásokat, amelyek alapján megkezdődhet a közösséggé formálódás. 

Tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

▪ törekedni kell a tanulás támogatására kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a 

munkaerkölcs erősítésével, 

▪ segíteni a tanulók kezdeményezéseit, a közvetlen tapasztalatszerzést, 

▪ közösségi cselekvések kialakítása és fejlesztése (személyes példamutatással, helyes cselekvések 

bemutatásával, bírálat és önbírálat segítségével), 

▪ tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése, 
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▪ kooperatív együttműködésből adódó feladatok, elvárások megfogalmazása, 

▪ másság elfogadása, 

▪ különböző szociális kompetenciák fejlesztése (pl. empátia, egymásra figyelés, együttműködés, 

tolerancia, alkalmazkodó készség), 

▪ különböző változatos munkaformákkal (pl. csoportmunka, differenciált vagy egyéni munka, kísérlet, 

verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése, 

▪ népünk kulturális örökségének, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeinek megismertetése. 

Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

▪ nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére, 

▪ átgondolt tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy azok fejlesszék a közösséget, 

erősítsék a közösséghez való tartozás érzését, 

▪ a lelkigyakorlatok, zarándoklatok mélyítsék el a katolikus vallás és hit megélését, s annak közösséget 

igénylő és formáló erejét, 

▪ a sokoldalú és változatos foglalkozások (pl. zene, tánc, képzőművészeti vagy kézműves foglalkozások) 

járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez, 

▪ a séták, a kirándulások mélyítsék el a természetszeretetet és a környezet iránti felelősséget, 

▪ társadalmi felelősségvállalás programjai 

Pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenységek során: 

▪ építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal és szüleikkel, illetve a plébániával, egyházi 

személyiségekkel, külső szakemberekkel, 

▪ fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet, az együttműködést, 

▪ segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív irányú 

elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére, 

▪ ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, melyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek, 

▪ ismertesse meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú 

értékeit, 

▪ sajátíttassa el azokat az ismereteket és gyakoroltassa azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, 

amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az 

ezekkel való azonosuláshoz vezetnek, 

▪ segítse a tanulók kezdeményezéseit, hozzájárul a közvetlen tapasztalatszerzéshez, ösztönzi a szűkebb és 

tágabb környezet hagyományainak feltárását, ápolását, az ezekért végzett egyéni és közösségi 

tevékenységet, 

▪ törekedjék arra, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi 

alapelv, 
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▪ úgy irányítsa a tanulókat, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények, 

érvek kifejtése, értelmezése, megvédése álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában, 

▪ közösségfejlesztő munkája során olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölésére 

törekedjék, amelyek nem sértik az egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak, 

▪ szervezzen a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységeket, 

▪ törekedjék olyan közösség kialakítására, fejlesztésére, amely büszke saját közösségének sikereire, 

értékeli más közösségektől megkülönböztető pozitív tulajdonságait, 

▪ nevelő-oktató munkája során segítse az olyan csoportok kialakulását, amelyek az emberi kapcsolatok 

pozitív irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, valamint hatással vannak 

a pozitív töltésű életmód kialakítására. 

Az osztályközösségek alkotják az iskola diákjainak közösségét. Ezen a szinten jut fontos szerep a 

diákönkormányzatnak (DÖK).  

Diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

▪ határozzon meg olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, amellyel nem 

sérti az egyéni érdekeket, 

▪ tagjai tudjanak felelősséget vállalni egyéni vagy közös tetteikért, 

▪ a társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös betartatása, amelyet az erőszakmentesség jellemez, 

▪ tagjai a demokráciáról kialakult tudásukat felhasználva aktívan vegyenek részt a közügyekben, 

hatékonyan működjenek együtt, 

▪ fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket, 

▪ a felelősségérzetnek és a közösségi összetartást megalapozó közös értékek elfogadásának és tiszteletben 

tartásának kinyilvánítása, 

▪ hatékony kommunikáció, kockázatfelmérés és vállalás alapján, egyéni és csapatmunkában történő 

munkavégzés, együttműködés jellemezze, és sajátítsa el a kooperatív munkát, 

▪ tagjai rendelkezzenek empátiával, tudják kezelni a stresszt és a frusztrációt, legyenek fogékonyak a 

változások iránt, 

▪ tagjai rendelkezzenek megfelelő tudással, támogassák a fenntartható fejlődést, előzzék meg a 

veszélyhelyzeteket, illetve kezeljék egyéni és közösségi szinten, 

▪ különböző nézőpontokat figyelembe véve a döntések kritikus és kreatív elemzésével vegyen részt a 

döntéshozatalban, 

▪ tagjai küzdjék le személyes előítéleteiket, törekedjenek kompromisszumra, ismerjék állampolgári 

jogaikat, 

▪ vállaljon aktív szerepet a környezettudatos szemlélet kialakításában, 

▪ törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére, 

▪ ébressze fel a diákságban a szociális érzékenységet a szegénység elleni küzdelemben, az elesettek 

felkarolásában és a vallási hovatartozásuk miatt negatív megkülönböztetésben szenvedők védelmében. 

Összefoglalva 
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A közösségfejlesztés legfőbb céljai iskolánkban: 

▪ minél több olyan tevékenység, alkalom megteremtése, amely során a tanulók megismerhetik az őket 

körülvevő világot, társaikat és önmagukat, 

▪ tanulók minél hatékonyabb bevonása a közös tevékenységekbe, közösségi munkába, ezek folyamatos 

értékelése, 

▪ egységes iskolai arculat-, érték- és szimbólumrendszer kialakítása, 

▪ értékek megőrzése és gyarapítása, 

▪ tanulók jó közérzetének megteremtése, 

▪ harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti és társadalmi környezettel, 

▪ különböző kultúrák, életmódok, vallások, szokások megismertetésével nyitottá, megértővé tenni 

tanulóinkat, 

▪ tanulóink közvetlen részvételének segítése a nemzetközi kapcsolatok ápolásában, 

▪ beteg, sérült és fogyatékos embertársaink iránti elfogadó és segítőkész magatartás fejlesztése. 

A közösségfejlesztés színterei, tevékenységformái: 

▪ osztályfőnöki órák, szakórák, szakmai gyakorlatok, sportkörök 

▪ tanulmányi kirándulások 

▪ tanulmányi és sportversenyek, 

▪ különböző közös programok (pl. színház, hangverseny, mozi-, múzeumlátogatás), 

▪ keresztény közösségépítő programok (pl. lelkigyakorlat, zarándoklat, igeliturgia, szentmise), 

▪ iskolai- és iskolán kívüli rendezvények, ünnepségek, megemlékezések, 

▪ iskolai hagyományőrzés (pl. sportnapok, egyházi és társadalmi ünnepek). 

1.6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai 

 Pedagógusok feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. 

Legfontosabb feladataikat az alábbiakban határozzuk meg: 

▪ tanítási órákra való felkészülés, 

▪ tanítási órák pontos megtartása, leadott tanmenetnek megfelelően, 

▪ tanulók dolgozatainak javítása, értékelése, 

▪ tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

▪ megtartott tanítási órák dokumentálása, elmaradó és helyettesített órák vezetése, 

▪ érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

▪ kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 
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▪ tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

▪ részt vesz az érettségiztetésben és a szakmai vizsgáztatásban, 

▪ tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

▪ felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

▪ iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

▪ osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

▪ az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

▪ szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

▪ részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

▪ részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

▪ tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

▪ tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

▪ iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

▪ részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

▪ tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

▪ iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

▪ szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

▪ osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 Osztályfőnök feladatai és hatásköre 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg 

minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök 

▪ az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális 

tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire, 

▪ együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását, 

▪ segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját, 

▪ kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, 

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

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

▪ szülői értekezletet tart, 

▪ ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év 

végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása, 

▪ segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát, 
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▪ kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola 

ifjúságvédelmi felelősével, 

▪ tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

▪ javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére, 

▪ részt vesz az osztályát érintő fegyelmi tárgyalásokon, 

▪ részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását, 

▪ rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 Az iskolapszichológus feladatai és jogai az iskolában 

Iskolánkban iskolapszichológus segíti a pedagógusok oktató-nevelő munkáját. 

Az intézményben működő iskolapszichológusnak joga van ahhoz, hogy 

▪ a minőségi munkavégzéshez szükséges, az intézmény által rendelkezésére bocsátott iskolapszichológusi 

helyiséget és eszközöket használja, 

▪ elláthassa a munkaköri leírásában rögzített feladatait, ezen belül 

▪ konzultációt kezdeményezzen a pedagógussal, szülővel/gondviselővel, 

▪ egyéni helyzetben pszichológiai tanácsadást nyújtson tanulóknak vagy tanulócsoportnak, 

▪ tanulást és közösségfejlesztést segítő felméréseket végezzen az iskolai osztályokban, 

▪ a tanulók fejlődését segítő egyéni képességvizsgálatokat és a tanulók személyes erőforrásait feltáró 

személyiségvizsgálatokat végezzen, elősegítve ezzel a diákok jobb megismerését és a pedagógiai 

munka differenciálását. 

▪ tanítási időn kívül egyénileg vagy csoportosan, valamint a tanítási óra, pedagógiai foglalkozás 

időpontjában az érintett pedagógussal egyeztetve azzal párhuzamosan, egyéni (nem csoportos) 

pszichológiai tanácsadás érdekében, saját szobájában fogadjon tanulót, melynek során a tanuló 

távolmaradása a tanítási óráról engedélyezett és nem von maga után szankciókat.  

Az intézményben működő iskolapszichológusnak kötelessége 

▪ figyelembe venni munkavégzése során, hogy szolgáltatásai nyújtása alkalmával a tanulók jogai és az 

őket gondozó szülők, pedagógusok jogai ne sérüljenek, tartsa szem előtt, hogy munkája alapvetően a 

bizalmon alapul, 

▪ munkáját a pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe (SZEK) alapján szervezni, különösképpen az 

információk megosztásának és a titoktartásnak a kérdéseit, 

▪ munkájának megvalósítása során az Iskolapszichológia Szakmai Protokolljának (ISZP) útmutatásaira 

és a munkaköri leírásában foglaltakra támaszkodni. 

1.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek 

helyi rendje 

Iskolánkban iskolapszichológus és/vagy ifjúságvédelmi felelős tanár segíti a pedagógusok munkáját, így 

amennyiben szükséges, igénybe vehető az ő segítségük, szakmai támogatásuk is. 
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A differenciált képesség és tehetségfejlesztés színterei: 

Egyénre szabott tanulási lehetősége 

Az iskola a tanulók tanulmányi előmenetelét a képességeiknek megfelelő, egyénre szabott tanulási 

lehetőségek biztosításával tudja a leghatékonyabban támogatni. 

Fontos alapelv, hogy a tanulók közti különbözőségeket az iskola a különféle környezeti feltételek és az 

egyénenként eltérő idegrendszeri érés, valamint az egyéni képességek kölcsönhatása eredményének 

tekintse.   E szemlélet gyakorlatban történő alkalmazásához olyan fejlesztési célokat kell kijelölni, amelyek 

nemcsak a tanulótól várnak illeszkedést a tanulási környezethez, hanem a tanulási környezettől is 

alkalmazkodást igényelnek a tanuló egyedi jellemzőihez. Ennek értelmében a képességtartományok 

mindkét határán − tehetség és fejlődési késés, fejlődési zavar, esetleg ezek együttes megléte − kihívást 

jelentő feladatok megtervezése kívánatos. Különösen fontos, hogy az iskola biztosítsa a tanulás egyéni 

lehetőségeit és a személyre szabott nevelés-oktatás során megszerezhető tanulási tapasztalatokat, enyhítse 

a hátrányok hatásait, optimális esetben képes legyen kiküszöbölni azokat. Ezek közül kiemelten fontos a 

családi és településszerkezeti hátrányokból eredő, az eltérő kulturális és nyelvi elsajátítási lehetőségekhez 

köthető, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulókhoz illeszkedő fejlesztő tevékenység. 

Minden gyermek, tanuló fejlődésében lényeges szerepet játszik a pedagógus fejlesztő tevékenysége. 

Különösen igaz ez a kiemelkedően kreatív, egy vagy több területen tehetséges, a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a szakmai besorolásukat tekintve heterogén, 

az ok-okozati összefüggéseket tekintve fel nem tárt, ám tanulási-tanítási szempontból kihívást jelentő, 

beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő tanulók fejlesztésének területén. Ennek 

a feladatnak az ellátásában felértékelődik a segítő szakterületek (iskolapszichológia, gyógypedagógia, 

fejlesztő pedagógia) szerepe, valamint a különböző tantárgyakat tanító pedagógusok tudásmegosztásra 

épülő, egymást segítő szakmai tevékenysége. 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a közös felelősségvállalásnak lényeges szerepe van a 

nevelés sikerességében. Ez nem csak az együttnevelést megvalósító iskolában tanító pedagógus 

kizárólagos felelőssége. A pedagógus a tanulást-tanítást speciális szakmai kompetenciák alapján segíteni 

tudó különböző szakemberekkel együtt (például gyógypedagógus, gyógytestnevelő, iskolapszichológus, 

szociális munkás, fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó pedagógus, gyermekvédelmi jelzőrendszer 

szakembere) kialakított foglalkozások keretében, valamint a szülők és a tanuló folyamatos bevonásával, a 

pedagógiai tevékenység részeként elismert konzultációs tevékenységet folytatva végzi pedagógiai 

munkáját. 

Előremutató folyamatként értékelhető a teamtanításnak olyan alkalmazása, amely a több tantárgy 

ismereteit integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében valósítja meg, az 

együttnevelést megvalósító iskolában pedig a tanulót tanító pedagógus és a gyógypedagógus közösen 

tervezett tanulási-tanítási programjára, a közös tanításra, valamint az e tevékenységet követő közös 

értékelésre épül. 

A differenciálás speciális megvalósulása lehet az együttnevelés során a habilitációs, rehabilitációs 

szemlélet érvényesülése. A hátránykompenzáció biztosítása érdekében (SNI, BTMN, HH, HHH) a tanuló 

szükségleteihez, képességeihez, készségeihez illeszkedő módszertani eljárások (eszközök, módszerek, 

terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális eszközök, a gyógypedagógus módszertani iránymutatásainak 

beépítése, egyéni fejlesztési terv készítése és rendszeres ellenőrzése) alkalmazása szükséges a különböző 

pedagógiai színtereken. A tanulói szükségletek ismeretében az egységes gyógypedagógiai módszertani 
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intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények, 

valamint az utazó gyógypedagógiai hálózatok működtetésére kijelölt intézmények és más szakemberek 

szolgáltatásainak igénybevételével egészítendő ki a tanulók és pedagógusok szakmai támogatása. Ez 

elősegíti az integrációt, illetve ennek magasabb szintjét, az inklúziót is annak érdekében, hogy a Nat-ban 

foglalt nevelési-oktatási alapelvek és célok minden tanuló esetében megvalósulhassanak. A tehetséges 

tanulók tekintetében ezek a szempontok kiemelten fontosak lehetnek, mivel az ő esetükben a tanulási 

fókuszt és az érdeklődést jellemzően a megfelelően motiváló feladatokkal lehet fenntartani. A 

tehetséggondozást valamennyi nevelési-oktatási szakaszban, minden neveléssel, oktatással foglalkozó 

intézménynek alkalmaznia kell, és a pedagógiai programjába szükséges beillesztenie. 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók integrációja és hatékony együttnevelése olyan pedagógusokat 

kíván, akik rendelkeznek az ehhez szükséges szemléletmóddal és kompetenciákkal. 

A technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségek alkalmazása sokféle módszertani lehetőséget biztosítva segíti 

a tanulás-tanítás folyamatát. A XXI. századi tanulási környezet nélkülözhetetlen elemét képezi az iskolai 

tanuláshoz kapcsolódó digitális technológiával támogatott oktatási módszerek sokfélesége, ezért különösen 

fontos, hogy a pedagógusok ismerjék és alkalmazzák azokat. Olyan tanulási folyamatra adnak lehetőséget, 

amely nemcsak a pedagógus-diák együttműködést, hanem ennek következtében a hagyományos tanulási 

folyamatot is jelentősen megváltoztathatja, ennek következtében új típusú szerepben jelenik meg a 

folyamatban mind a tanuló, mind pedig a pedagógus. Ennek gyakorlati leképezése azonban csak úgy 

valósulhat meg hatékonyan, ha ennek az intézmények pedagógiai gyakorlatában és szemléletmódjában is 

elfogadott, elismert helye és szerepe lesz. 

Tanórán 

A bementi mérések teszik lehetővé a képességek felmérését, majd ehhez mérten a munkamódszerek 

megválasztását. 

▪ egyéni munka, ilyenkor az osztály tanulói egymástól függetlenül dolgoznak és gyorsan kiderül, hogy 

egyesek még csak az instrukciót próbálják meg értelmezni, míg mások már el is készültek a 

feladatmegoldással. 

▪ páros munka, differenciálás, kimondott célja a gyengébbnek nyújtandó segítségadás. Gyakran egyik 

tanuló a másiknak jobban el tudja magyarázni a tananyagot, mint a pedagógus. 

▪ csoportmunka, a differenciálás, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztés érdekében 

alkalmazzuk. A jól szervezett csoportmunka mind az egyes tanulóra, mind az osztályra pozitív hatással 

van. A tanulók meg tanulnak figyelni, hallgatni egymásra, vitatkozni egymással, élményeket szereznek, 

fontos tapasztalatokat gyűjtenek önmaguktól. 

▪ szimultán tanulásszervezés, a tanulók szintjének, sajátosságainak leginkább ez felel meg. Miközben az 

osztály frontálisan tanul, azok a diákok, akik a közös szintet már biztosan elérték, teljesen egyénre 

szabott munkában dolgoznak. 

▪ kiselőadások, amellyel a tehetséges tanulók képességei is jól fejleszthetők. Ezt elsősorban a kutató 

tevékenység, az élményszerű ismeretszerzési forma biztosítja. 

▪ vita, a képességfejlesztés egyik igen hatékony formája, amelynek során – az ismeretek elsajátításán túl 

– fejlődik a gondolkodás és a kommunikációs készség. 
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▪ IKT eszközök használata egyénileg, párban vagy csoportmunkában: számítógép, okostelefon. 

Tanórán kívül 

▪ szakkör, a tehetség és készségfejlesztésnek egyik jó lehetősége, ahol a tanár és a tanulók kooperatív 

tevékenysége során plusz ismeretek elsajátítására és begyakorlására nyílik lehetőség. 

▪ sportkör, diákjaink a sport területén is rendre bizonyítják, hogy tehetségesek. Iskolánk hagyományai, 

történelme is kötelez bennünket arra, hogy a sport területén tehetséges diákokat tovább fejlesszük és 

versenyeztessük. 

▪ A tehetségfejlesztést szolgálja a Diákönkormányzat, amely felelősségvállalásra és önálló döntésre 

ösztönzi a tanulókat. 

▪ Hasznos kiegészítői a képességfejlesztésnek, a tehetséggondozásnak a szabadidős foglalkozások, így a 

tanulmányi kirándulások, a csoportos színház és múzeumlátogatások. 

▪ Kiemelt helyet foglalnak el az iskola rendezvényeire való felkészülések, ahol azoknak a gyerekeknek is 

adunk lehetőséget a bemutatkozásra, akik az iskolán kívül szervezetten, vagy amatőr módon rendszeres 

tevékenységet folytatnak. A legelfogadóbb és a leghálásabb közönség maga a diákság, és ez inspirálja 

a gyerekeket. Jó alkalom ez arra is, hogy a pedagógusok minél teljesebb képet kapjanak az adott esetben 

a tanítási órán nehezen kezelhető diákról is. 

 Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: 

▪ A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja, hogy segítse a tanuló és a szülő objektív tájékoztatását, 

továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a pedagógus folyamatosan meggyőződjön a tanulási folyamat 

hatékonyságáról, lehetőséget biztosítson a pedagógiai munka nyomon követésére, és az újratervezésére, 

a célok újra definiálására és továbbiak meghatározására, amennyiben ezt a tanulók fejlődése 

megkívánja. A tanulást és annak eredményességét befolyásoló pedagógiai tevékenység során végzett 

értékelésnek adatokra és tényekre kell támaszkodnia. Az erre alapozott értékelés segíti a tanulót további 

tanulási módszereinek, technikáiknak meghatározásában. 

▪ Az értékelési folyamatokat megalapozó tervező munka figyelembe veszi a tanuló előzetes tudását, 

aktuális fejlettségi szintjét, egyéni fejlődési lehetőségeit, életkori sajátosságait, az értékelés 

személyiségfejlődésére gyakorolt hatását és a pedagógiai célokat. Ennek érdekében a kiinduló állapot 

értékelése (diagnosztikus mérés) egy tanítási óra, tanulási egység, téma vagy program megkezdése előtt 

végzett adatgyűjtés. A diagnosztikus értékelés kiterjedhet a tanulók meglévő tartalmi tudására, aktuális 

készség- és képességfejlődési szintjére, hozzáállására, viszonyulására. Az értékelés során figyelembe 

kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a tanulás korábbi és aktuális környezeti tényezőiről 

rendelkezésre álló információkat, továbbá a pedagógiai célokat. Az eredmények visszajelzésével a 

pedagógus útmutatást tud adni a tanulónak a tanulást várhatóan leghatékonyabban segítő tanulási 

módokról. 

▪ A tanulás folyamatában több alkalommal, tájékozódó jelleggel végzett információgyűjtés, a fejlesztő, 

tanulást segítő értékelés és ennek visszajelzése akkor éri el a kívánt hatást, ha az a tanuló számára az 

értékelést követően rövid időn belül megismerhető. A tanulási folyamat rendszeres értékelése és 

visszajelzése teszi lehetővé a tanuló fejlődésének folyamatos nyomon követését. 

▪ Mindkét értékelési típus (a kiinduló állapot értékelése és a fejlesztő, segítő támogató értékelés) 

önfejlesztésre és kitartásra ösztönzi a tanulót fejlődésének, valamint tudásának gyakori, interaktív 
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módon történő visszajelzésével. Célja a tanuló erősségeinek és hiányosságainak felmérése, valamint az 

éppen kihívást jelentő célok meghatározása, és ezzel a nevelési-oktatási gyakorlatnak a célok eléréséhez 

történő igazítása. Az összegző értékelés célja annak megállapítása, hogy a tanulók tudásának, ezen belül 

a stabil ismeretek kialakításának és a készségek elsajátításának szintje milyen mértékben felel meg a 

célként kitűzött tanulási eredményeknek. Az összegző értékelés minősítő jellegű, de lehet részletes 

szöveges értékelés is, amely rendelkezik a fejlesztő, tanulástámogató értékelés jellemzőivel. 

▪ Az értékelés típusait, tudnivalóit jelen pedagógiai program 2.8-2.9-2.10-es pontjai részletesen 

tartalmazzák. 

A kiváló, tehetséges tanulók képességeinek továbbfejlesztésére, tudásuk további bővítésére a fakultációs 

órák és a szakkörök keretein belül nyílik lehetőség. 

A különböző pályák megismerésére a pályaorientációs napok adnak alkalmat tanulóinknak, emellett az 

intézményünkben szervezett foglalkozásokon pedagógusaink beszámolóikon, könyvajánlataikon 

keresztül, vagy meghívott előadók előadásaival segítik diákjainkat a pályaválasztásban. 

Kiváló, jó és kevésbé tehetséges tanulóinknak egyaránt szorgalmazzuk a képességüknek és érdeklődési 

körüknek megfelelő felsőoktatási intézményekben, illetve egyéb oktatási intézményekben való 

továbbtanulást, továbbképzést. 

 Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

A pedagógusok feladata, hogy az újonnan érkezett diákokkal kiemelten foglalkozzanak, képességeiket 

felmérjék, s ennek ismeretében – szükséges esetekben – megkezdjék a rászorultak felzárkóztatását vagy 

éppen a tehetségesek képességfejlesztését. 

Minden tanító és tanár a saját szakjának megfelelően támogassa és segítse a tanulásban elmaradt diákokat. 

A diákok felzárkóztatása lehetőleg a szabadidős foglalkozások keretein belül történjen egyéni vagy 

kiscsoportos formában. 

A gyengébb képességű diákok számára javasoljuk az iskolában megszervezett korrepetálásokon, napközis 

és tanulószobai foglalkozáson való részvételt. 

A felzárkóztatás négy formáját alkalmazzuk: 

▪ alapok pótlása – főleg a belépők esetében jelentős, mivel pótolni szükséges az általános iskola adta 

tudás és az új iskola induló tudásszintje közötti különbségeket; 

▪ hagyományos felzárkóztatás – a tanév során a tananyaggal kapcsolatos tudáshiány pótlása. Főleg 

lemaradás esetén, ill. olyan tanulóknál jelentkezik, akik képességeik alapján nem tudják az iskolai 

tanítás-tanulás során elsajátítani az ismereteket, ettől több, vagy részletesebb magyarázatot, gyakorlást 

igényelnek. 

▪ alkalmi felzárkóztatás –azok estében, akik csak a baj esetén jelennek meg, pl. bukás, témazáró írása 

előtt, vagy csak egy adott témakört nem ért. Rájuk jellemző, hogy a probléma megszűnése esetén 

elmaradnak a korrepetálástól. A továbbiakban is a folyamatos felzárkóztatást szorgalmazzuk tanulóink 

körében. 
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 Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdők segítése 

Fontos, hogy a tanuló mielőbb megismerje a többcélú intézményt és helyi hagyományait, majd annak 

ápolásába öntevékenyen bekapcsolódjék. E nélkül az adoptáció nélkül a tanuló lélektelenül, idegenként 

vagy ellenségesen szemléli az új környezetet. 

A deviáns életvitel kezdetének fontos jelzője lehet, hogy a fiatal kiszorul a korábbi informális csoportokból, 

megváltozik (romlik) a megítélése a formális csoportban (osztály). Ennek többféle oka lehetséges (pl. 

otthoni, szülőkkel megélt problémák), ráadásul az életkori változásokkal átrendeződnek a korábban 

megszokott szerepek, illetve új tartalommal töltődnek meg. Ez gyakran okoz a fiatalokban konfliktust, 

amikor a csoportnyomás feszül szembe a belső értékekkel, korábbi ideákkal, s ennek nyomán a belső 

vívódás okozta konfliktus látható jeleket ölthet, zavart viselkedéshez vezethet. 

A feszültség csökkentésének módszerei: 

▪ figyelem megosztása (kiiktatja tudatából az ellentmondást), 

▪ ideológia kovácsolása (gyakori és közismert önigazolás), 

▪ kompromisszum képzése (passzivitás vagy kitérés), 

▪ kábítás (szerfogyasztás, mint időleges "felejtés"), 

▪ menekülés (kilépés a helyzetből, tragikus formája a szuicidum). 

Bármelyik feszültségcsökkentő módszerhez folyamodik a fiatal, az a személyiségfejlődésére káros lehet, 

de különösen az utolsó két forma jelent nagy veszélyt. 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nem képesek egyéni bánásmód 

nélkül teljesíteni az iskola követelményeit. 

Mivel a nehezen nevelhetőséget kiváltó okok sokfélék és nagyon összetettek, a problémák megoldásához 

széleskörű társadalmi összefogásra, több személy és intézmény összehangolt együttműködésére van 

szükség. 

A tennivalók zöme két alapvető fogalom köré csoportosítható: 

▪ 1. Prevenció – azt szolgálja, hogy a várható problémák kialakulása előtt az arra illetékes személyek, 

szervek közbelépjenek és megakadályozzák a gyermekek személyiségfejlődésének bármiféle torzulását, 

ezért ennek kapcsán a veszélyeztetettség felismerésében és jelzésében van az iskolának fontos szerepe, 

▪ 2. Korrekció – alapvetően ez tartozik az iskola feladatai közé, minthogy ez a már meglévő problémák 

szakszerű, azaz pszichológiai, pedagógiai hozzáértéssel történő kezelése, a viselkedés pozitív irányú 

átépítése. 

Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók fejlesztését, mert 

a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává válhat. 

Meggyőződésünk, hogy minden magatartásbeli és beilleszkedési zavar valamilyen törés következménye, 

melyet a tanuló a szocializációja illetve életútja során elszenvedett. A javulás ennek a törésnek és 

következményeinek helyes feldolgozásán alapul. 

Olyan pedagógiai tevékenységről beszélünk, ahol a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnök, a 

hittantanár, az iskolaorvos és a védőnő összehangolt munkájára van szükség. Az utóbbi időben a 

beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő diákok száma megnőtt. Ez ugyan általános 
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tendencia, de a keresztény iskolában ennek a problémának a kezelése hangsúlyosabb kell, hogy legyen. Ezt 

tükrözi a társadalom, a szülők felénk irányuló elvárása is. 

Elsődlegesen az osztályfőnök segíti a diákok beilleszkedését, kíséri figyelemmel fejlődésüket. A személyes 

figyelmen kívül objektív visszajelzésre is törekszünk. Iskolai rendünket minél világosabban próbáljuk 

megfogalmazni, hogy egyértelmű keretek között folyjék a közös tanulás, nevelés. 

A kedvezőtlen környezeti hatások csökkentésében a család segítségre szorul. Következésképpen a 

megoldás útja is innen indul: elsődleges a rendezett emberi kapcsolatok kialakítása és tartós fenntartása. 

Éppen ezért fontos a szülők, a pedagógusok és a gyermekek jó kapcsolata, valamint a tanulók kortárs- és 

csoportkapcsolatainak figyelemmel kísérése. 

 Sajátos nevelési igényű tanulók segítése 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatását-nevelését meghatározó tényezők: a sajátos nevelési igényű 

tanulók életkora, pszichés és egészségi állapota, képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, 

meglévő ismeretei. 

Alapelveink megegyeznek a társadalmi integráció kívánalmaival: egyéni tanulási utak megtervezése és 

biztosítása, továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés. 

Hitünk, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegíti 

a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatás. 

Az együttneveléssel intézményünk többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. 

Célunk a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt haladása, 

melynek eredményes megvalósítását az alábbiakkal biztosítjuk: 

▪ az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, rehabilitációs 

szemlélet érvényesül, ezért sérülés-specifikus módszertani eljárásokat alkalmazunk, 

▪ a módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a 

sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához és az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, magas 

szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az 

együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógusaink: 

▪ a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépítik, 

a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, tanulói teljesítmények elemzése alapján – szükség esetén 

– megváltoztatják eljárásaikat, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaznak, 

▪ a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszik a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű 

tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait, 

▪ egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keresnek, 

▪ alkalmazkodnak az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 

▪ együttműködnek különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait és javaslatait beépítik 

a pedagógiai folyamatokba. 

Az integrált nevelés során igénybe vesszük az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a 

pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait. 
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 Ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek kerültek. A nevelés 

három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy többsége nem tudja, vagy nem akarja 

elsődleges szerepét e folyamatban betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelen 

a családi és társadalmi nevelés hiányát pótolni. 

Szám szerint is emelkedik a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma. Alapvető kell legyen 

tehát a lelkiismeretes, a tanulókra egyénenként is odafigyelő osztályfőnök tevékenysége. 

A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb körülmények 

között élőket. Kiemelt figyelmet fordítunk a BTMN, SNI, HH, HHH diákokra. 

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi megélését 

segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. Megvédi őket az alkoholizmus, a 

kábítószer, és egyéb erkölcsi veszélytől. 

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma emelkedik. Ezért is indokolt, hogy a gyermek és 

ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, 

védő–óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében. 

Iskolánk számára fontos, hogy segítse tanulói személyes és szakmai fejlődését. Ennek érdekében igyekszik 

minden veszélyt elhárítani, ami a zavartalan fejlődést akadályozza. 

Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára nem biztosít 

megfelelő erkölcsi hátteret, a szülő(k) életvitele negatív példa a gyerek előtt. Ezekre a hiányosságokra sok 

esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen 

nehéz esetekben vállalni kell a fokozott törődést a tanulóval. 

 Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Minél fiatalabb valaki annál kevésbé felelős azért, hogy milyen szociális környezetben él. Egyre jobban 

felelős azonban azért, hogy mit kezd ezzel a helyzettel, milyen változások mellett kötelezi el magát. 

Felelősnek érezzük magunkat, hogy tanulóink szociális környezetén javítsunk, és segítsük őket a változás 

és a fejlődés lehetőségének felismerésében és kivitelezésében. Minden szellemi és anyagi lehetőséget 

megragadunk erre.  

A társadalmi elszegényedés következtében jelentős az anyagi gondokkal küzdő családok száma. Iskolánk 

lehetőséget teremt az ilyen családból érkező tanulók megsegítésére a következőkkel: 

▪ tehetséggondozó programok szervezése, 

▪ motiválást segítő differenciált tanulásszervezést alkalmazunk, 

▪ felzárkóztató foglalkozások szervezése, 

▪ tankönyvtámogatás elveinek meghatározása, 

▪ motiválás arra, hogy a rászoruló tanuló tanulószobai vagy étkezési ellátásban részesüljön, 

▪ rendszeres gyermekvédelmi támogatás igénybe vételére figyelemfelkeltés, 

▪ tájékoztatás a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórákon, esetleg 

családlátogatáson, 
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▪ felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése, részvétel a 

pályázatokon, 

▪ drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása, 

▪ pályaorientációs tevékenység erősítése (osztályfőnöki és szakmai órákon). 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik az érintett 

családdal, az adott helyzetben szükséges Szolgálatokkal (Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti 

Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal), a gyermekorvossal, a védőnővel és az iskolapszichológussal. 

1.8. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

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

és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét – a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

(továbbiakban: Nkt.) 48. § (4) bekezdésben meghatározottakon túl – ki kell kérni 

▪ a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

▪ a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

▪ a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

▪ az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

▪ az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

▪ a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

▪ az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót – ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg 

kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

1.9. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolattartásának 

formái 

 Iskolahasználók az iskolai közéletben 

A szülőkkel való együttműködés, a diákok családi neveléséhez nyújtott pedagógiai segítség, a szülői 

vélemények, javaslatok befogadása és hasznosítása a jó nevelés-oktatás nélkülözhetetlen feltétele, ezért 

meg kell teremtenünk azokat a fórumokat, ahol a szülők és a pedagógusok közötti tapasztalatcsere 

kölcsönössé, az együttműködés eredményessé válhat. 

A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai tanítás-nevelés-tanulás folyamatának három egymásra utalt, 

azonos érdekű szereplője. Az iskola legfontosabb partnere nevelési programjának megvalósításában a szülő 

és a tanuló. 
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Sajátos a kapcsolata az iskolának mindkét féllel, mert konkrét nevelési céllal és küldetéssel rendelkező 

partner elvárásai lehetnek a másik féllel szemben, sőt esetenként a gyerek érdekében még konfliktusokat 

is vállalhat. 

A családdal együttműködve, egységes nevelési szemléletre törekedve lehet hatékony a nevelés, a 

személyiségfejlesztés folyamata. Az érdekazonosság ellenére az együttműködés alkalmazkodási 

képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet kíván mindhárom féltől. 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom és 

tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai 

tevékenység. Eredménye a családi és az intézményi nevelés egysége, és ennek nyomán a gyermeki 

személyiség kedvező fejlődése. 

A szülők egyrészről, mint a „szolgáltatás” megrendelői határozott elvárásokkal fordulnak az iskola 

(pedagógusok) felé, másrészről kapcsolatot kell kialakítaniuk gyermekük pedagógusaival, hogy a 

nevelőmunkában igazi társakként dolgozhassanak. 

A szülők iskolához fűződő kapcsolatában a legfontosabb elem a bizalom, a gyermek reális ismeretétől és 

az érte vállalt felelősségtől vezérelt igényesség. 

A szülőknek a pedagógusokhoz való viszonyát annak a tudatnak kell áthatnia, hogy a szülő a gyermek 

legjobb ismerője, az érte egész életén át felelősséggel tartozó személy, és mint ilyen, joga van (sőt, 

kötelessége) gyermeke mellett kiállni, benne bízni, érte szót emelni. A szülőknek tudniuk kell, hogy az 

iskolaválasztással a szülő a pedagógust nevelőtársává fogadta. Ennek minden konzekvenciáját, felelősségét 

viselnie kell; pontosan tudnia kell, hogy ez mire kötelezi, és mit tesz lehetővé számára. 

A szülőknek joguk van minden olyan, a gyermeküket érintő információhoz, amely kiskorú gyermekük 

személyiségfejlődésével, iskolai előmenetelével kapcsolatos. 

 Szülők közösségét érintő együttműködési formák 

A szülő jogait és kötelességeit az Nkt. 72. §-a tartalmazza. A szülők képviseletének és az iskolával való 

kapcsolattartásnak a szabályait az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  

A felvétellel és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben az értesítés az iskolai adminisztráció 

hatáskörébe tartozik. 

A működés rendjének ismertetése, a tanulmányi előmenetelről az értesítés, illetve a szükséges szülői 

nyilatkozatok megszerzése, az osztályfőnök feladata.  

Szülői szervezet 

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik. 

Az osztályba járó tanulók szülei alkotják az osztály szülői szervezetét, amelyet a maguk közül választott 

elnök a tisztségviselőkkel és az osztályfőnökkel együttműködve irányít. Az iskolai szülői szervezet az 

egyes osztályok szülői szervezetéből áll. Az osztályok szülői szervezetének elnökei és tagjai választják az 

iskolai szülői szervezetének vezetőit: elnököt és a tisztségviselőket. 

A szülő az iskola életével kapcsolatos kérdésekben véleményezési joggal bír. Az iskola vezetősége és a 

szülői szervezet között a kapcsolatot a szülői szervezet elnöke, illetve a szülői szervezet összekötő tanára 

látja el. Az igazgató és az iskolai szülői szervezet képviselője szükség szerint, de legalább félévenként ül 

össze. Az igazgató ezen üléseken tájékoztatást ad az iskola munkájáról. 
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Szülői értekezlet 

A szülői értekezletek feladata a szülők tájékoztatása az iskola célkitűzéseiről, az iskola és a szülői ház 

együttműködésének elősegítése, a tapasztalatcsere, a felvetődő problémák megbeszélése a 

megoldáskeresés szándékával. A szülői értekezlet idejét, témáját a nevelőtestület határozza meg a tanév 

elején. A szülők meghívásáról az osztályfőnök gondoskodik, legalább egy héttel az értekezlet időpontja 

előtt. 

A tanév során félévente 1 szülői értekezletet hívunk össze, de szükség esetén rendkívüli szülői értekezlet 

is tartható. A rendkívüli szülői értekezletet kezdeményezheti az iskolavezetés, az osztályfőnök, az osztály 

vagy az iskola Szülői Szervezet elnöke. A szülői értekezleten az osztályközösséget érintő kérdések 

tárgyalásakor jelen lehetnek az osztály tanulóinak a képviselői. 

Szükség esetén összevont osztályfőnöki, szülői, szaktanári, tanulói megbeszéléseket tartunk. 

A szülői értekezlet lehet osztály, és iskolai szintű. Az iskolát érintő szülői értekezleteken általános nevelési, 

pedagógiai kérdésekről ad tájékoztatást vagy nyit fórumot az iskola. A kilencedik osztályos szülők számára 

összevont szülői értekezleten mutatja be az igazgató az iskolát, ismerteti az iskola szándékát és elvárásait, 

illetve válaszol a szülők kérdéseire. 

Fogadónapok, fogadóórák 

A fogadónapok és órák feladata a szülők és pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-

egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (otthoni tanulás, külön órák vétele, 

szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

Szülői fogadóórát valamennyi pedagógus tanévenként több alkalommal tart, amelyen a szülő és a 

pedagógus személyesen találkozva beszélheti meg egy-egy tanuló egyéni fejlődését. 

Írásbeli, digitális tájékoztató 

Azt a célt szolgálja, hogy a szülőket tájékoztassuk a tanulók tanulmányaival, magatartásával, illetve a 

különféle iskolai, vagy osztályszintű programokról digitális naplón keresztül (pl.: igazolatlan hiányzás, 

bukásértesítő, rendkívüli szülői értekezlet, osztálykirándulás). 

 Tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

A diákképviselet fórumai 

A tanulók iskolai életének legfontosabb jellemzője a kiszámíthatóság, a pedagógusok iránti bizalom, a 

nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, a diáktársakkal és a pedagógusokkal kialakított munkatársi kapcsolat. 

Az eredményes munkának, a tehetség kibontakozásának feltétele a jó iskolai közérzet, a színes, változatos 

diákélet. 

A tanulók jogait és kötelességeit az Nkt. 46. §-a tartalmazza. Ezek érvényesítése az iskola mindennapi 

életében az iskola fontos célkitűzése. A szervezett diákélet fontos kerete annak, hogy a tanulók 

megismerjék a demokratikus társadalom értékeit, az állampolgári jogokat és kötelességeket. Ezek 

gyakorlásában tapasztalatot szerezzenek, fejlődjön kommunikációs és együttműködési készségük. Az 

iskola számára pedig fontos eszköz ahhoz, hogy a diákoknak, mint iskolahasználóknak az igényeit és 

véleményét megismerje, saját munkájának elemzésekor ezeket a tapasztalatokat számításba vegye, az 

iskolafejlesztő munkájában felhasználja. 
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A diákjogokkal összefüggő személyiségi jogok a tanulókat természetesen és magától értetődően illetik 

meg, azokat a pedagógusoknak és a diáktársaknak egyaránt tiszteletben kell tartania. 

Iskolánk számít a tanulók értékelésére és javaslataira az iskola oktató-nevelő munkájában, munkatervének 

és környezetének kialakításában. Erre évente szervezett lehetőséget biztosítunk. 

Számítunk a diákok részvételére az iskola és környezte rendjének fenntartásában is. Ennek egyik módja 

lehet az ügyeletesi feladat, melyet az iskola diákjai láthatnak el. Osztálykeretben ugyanezt a feladatot látja 

el a hetes. 

Az iskola diákokat érintő kérdéseiben a tanulók tájékozódhatnak az osztályfőnöküknél, illetve az 

igazgatónál közvetlenül, vagy a diákönkormányzat képviselőin keresztül közvetetten. Az illetékesek 

legkésőbb egy héten belül kötelesek választ adni. 

A joggyakorlás legfontosabb szervezett fóruma a diákönkormányzat. 

Diákönkormányzat (DÖK) 

Iskolánk pedagógiai programja a személyességre építve a tanulói részvételt természetesnek tekinti, és 

rögzíti a DÖK és minden diákszervezet és kör szervezésének jogát és feltételeit. 

A nevelőtestületnek kötelessége kezdeményezni a DÖK létrejöttét, s amennyiben létrejön legitim DÖK, az 

iskola minden feltételt megteremt működéséhez. A DÖK maga határozza meg működési rendjét, 

kompetenciája határait. A határok meghúzása a törvény keretei között autonóm módon történhet, ezt 

meghaladó igény esetén a nevelőtestülettel kell egyeztetni a tanulói igényeket. 

A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, munkájukat pedagógus segíti, rajta 

keresztül is fordulhatnak a diákok az iskola vezetőségéhez.  

Az osztályközösség a DÖK legkisebb egysége, amely küldöttet delegál a DÖK vezetőségébe. Az 

osztályközösség vezetője az osztályfőnök. Ő koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok 

munkáját, aktív kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, valamint az iskola ifjúságvédelmi 

felelősével. A tanulókat az iskola életéről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a DÖK vezetője és 

az osztályfőnök tájékoztatja. 

Az iskola igazgatója tanévenként egyszer a diákközgyűlésen ad tájékoztatást, illetve hallgatja meg a 

tanulók észrevételeit, javaslatait. 

Az iskolai diákönkormányzat működésének célja, feladata: 

▪ működése révén a tanulói érdekképviselet megvalósítása az Nkt. 48. § alapján, 

▪ tevékenységén és a diákközélet megvalósításán keresztül (pl. ODB működése, diáktanács 

megbeszélései, diákközgyűlés vagy diákparlament lebonyolítása) elősegíti a fiatalok társadalmi 

beilleszkedését, 

▪ működése során biztosítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlását (összhangban az SZMSZ-ben 

meghatározott elvek megismerésével és megvalósításával), 

▪ az iskola kulturális életében való részvétel (a rendezvények, műsorok, ünnepélyek szereplőinek 

közreműködése révén), 

▪ a mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek, a kulturált viselkedési formák kialakítása a fentiekben 

említett tevékenységek gyakorlása során, 
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▪ működési rendjéről, tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint egy tanítás nélküli munkanap 

programjáról maga dönt. 

1.10. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 A tanulmányok alatti vizsgák általános szabályai 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei, vagy az osztályozó vizsgán, különbözeti 

vizsgán, pótló vizsgán, javító vizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: 

tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. (Kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt 

folyamatosan tájékoztatni kell.) 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: R.) 64-73. §-ában foglaltak szerint a tanulók 

által a tanulmányaik alatt tett vizsgák lebonyolítási rendjének szabályozása. 

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit 

(írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján 

határozza meg és a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra. 

Tanulmányok alatti vizsgát – jogszabályban meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt lehet 

tenni, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottsága legalább háromtagú kell legyen. Amennyiben a nevelési-

oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a 

vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga az adott tanévben nem ismételhető. 

 A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz 

▪ osztályozó vizsgákra, 

▪ különbözeti vizsgákra, 

▪ pótló vizsgákra, 

▪ javítóvizsgákra, 

▪ szintvizsgákra, 

▪ kisérettségire, 

▪ kisvizsgákra 

vonatkozik. 

A vizsgaszabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára, továbbá más intézmények olyan 

tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az igazgató különbözeti vizsga 

letételét írja elő. Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottságok 

megbízott tagjaira is. 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 
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▪ felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

▪ engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

▪ a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz 

vizsgát (amennyiben kérelmezi), 

▪ ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja: 

▪ az iskolai nevelés-oktatás szakaszában a kétszázötven tanítási órát, 

▪ az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási 

órák húsz százalékát, 

▪ a kifutó rendszerű képzésben a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában folyó pályaorientáció, 

gyakorlati oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint – az Országos Képzési 

Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz 

százalékát, 

▪ a tizedik évfolyamtól kezdődően a rájuk vonatkozó Nat-ban meghatározott szakmai orientáció, a 

tizenegyedik évfolyamtól kezdődően – az Országos Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati 

szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, 

▪ a kilencedik évfolyamban az elméleti és gyakorlati ágazati alapoktatás tanítási óráinak húsz-húsz 

százalékát, 

▪ illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, 

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

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

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

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

meghatározott értesítési kötelezettségének), 

▪ ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és 

emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie, 

▪ felnőttoktatás esetén, ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, 

félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról, mely osztályozó 

vizsga alól felmentés nem adható. 

A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról való 

hiányzás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. 

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

Ez alól kivételt képez az az eset, amikor engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. Osztályozó vizsgának 

számít a szakképző iskolában – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint – szervezett beszámoltató 

vizsga is. 

Osztályozó vizsgánál az értékelés az adott tanév tantárgyi követelményeinek elsajátítási szintjét jelzi. 

Osztályozó vizsga esetén a tanuló továbbhaladását iskolánk abban az esetben biztosítja, ha a tanuló az 

osztályozó vizsga tantárgyai mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot szerzett, vagy megfelelően 
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teljesített minősítést kapott. A sikertelen osztályozó vizsga vagy a vizsgaengedély meg nem adása 

évfolyamismétlést von maga után valamennyi intézménytípusban. 

Felnőttoktatás esetén, ha a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi 

követelmények egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítésével összefüggő 

osztályozó vizsgát kíván tenni, az intézmény vezetője a vizsga megkezdése előtt legalább harminc nappal 

a vizsgázói létszám, az évfolyamok feltüntetése, valamint a vizsgabeosztás megküldése mellett a 

megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetőjétől vizsgabiztos kirendelését kéri. 

 Különbözeti vizsga 

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

A különbözeti vizsgán kapott osztályzat azt jelzi, hogy a tanuló a befogadó csoport (osztály) tudásszint-

skáláján milyen helyet foglal el (pl.: iskolaváltó, idegen nyelvi csoportba illeszkedő tanuló esetén). 

 Pótló vizsga 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható 

ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem 

vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, 

hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi 

időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a 

vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 Javító vizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

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

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

vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

Javítóvizsgát a vizsgázó az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől 

augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet (keresztféléves képzés esetén az osztályt záró félévi osztályozó 

konferenciát követő egy hónapon belül, a továbbhaladó osztályba történő zökkenőmentes 

visszacsatlakozás érdekében lehetőség szerint minél előbbi időpontban, ugyanakkor annak 

figyelembevételével, hogy a tanulónak lehetősége legyen sikeresen felkészülni a vizsgára). Szakmai 

gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte. 

Magasabb évfolyamra a tanuló abban az esetben léphet, ha a javítóvizsgán minden vizsgatantárgyból 

legalább elégséges osztályzatot, vagy megfelelően teljesített minősítést kapott. 

 Szintvizsga 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – együttműködve az érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai 

szervezetekkel, közreműködve a szakképző iskolákkal és gyakorlati képzőhelyekkel – felhatalmazást 

kapott a szintvizsgák szervezésére. 

A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló az ágazati alapképzésben elsajátította-e az irányítás 

melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a szakképző iskola és a szakképesítésben érintett 
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országos gazdasági érdekképviseleti szervezet képviselőjének bevonásával a szakmai és 

vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében, február első 

tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban. 

A szintvizsga a tanuló számára kötelező, függetlenül attól, hogy tanulószerződést kíván-e kötni. A 

szintvizsga eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele. A szintvizsgát nem 

teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara a tanév kezdetét megelőzően pótló szintvizsgát szervez. 

A szintvizsga értékeléséről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „A gyakorlati szintvizsga általános 

szabályairól és eljárás rendjéről szóló szabályzata” című dokumentuma rendelkezik. 

 Kisérettségi 

Kisérettségi az érettségi előtti évfolyam tanulói számára az adott tanév második félévében szervezhető a 

közép szintű érettségi kötelező vizsgatárgyaiból (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelv, szakgimnáziumi, technikumi képzés esetén a szakmai tantárgy). Cél, hogy a tanulók 

vizsgarutint szerezzenek, s ezáltal az érettségin sikeresebben szerepeljenek. A kisérettségi – az adott 

tantárgy vizsgakövetelményeinek megfelelően – a következő vizsgarészekből állhat: írásbeli, gyakorlati, 

szóbeli. Tanév elején az igazgató – a munkaközösségekkel egyeztetve – iskolánk éves munkarendjében 

rögzíti, hogy mikor, melyik legalább két érettségi tantárgyból és milyen formában (írásbeli, gyakorlati, 

szóbeli) vizsgázzanak a tanulók. 

Tanév elején a tanulókat tájékoztatni kell arról, hogy számukra az adott tanévben mely tantárgyakból lesz 

kisérettségi, továbbá az adott tantárgyból milyen vizsgarészt vagy vizsgarészeket kell teljesíteniük. Fel kell 

hívni a tanulók figyelmét arra is, hogy a kisérettségire kapott érdemjegy háromszoros súllyal bír. A 

szakgimnázium, technikum szakmai tantárgyai a súlyozást tekintve kivételt képezhetnek, mivel a szakmai 

vizsgatárgy több tantárgyra bomlik. 

 Kisvizsga 

A kisvizsga időpontja június 3. és 8. között 2 tanítási nap. A vizsgán szerzett érdemjegy 3 normál jegynek 

számít, így adminisztráljuk a Kréta naplóban. 

Megszervezzük a gimnáziumi képzés nyelvi előkészítő, 9., 10. és 11. évfolyamán, a szakgmináziumi 

képzés 9., 10. és 11. évfolyamán, a szakközépiskolai és a szakképző iskolai képzés 9. és 10. évfolyamán, 

valamint a technikumi képzés 9.,10.,11. és 12. évfolyamán. 

A nulladik éves nyelvi előkészítő évfolyam végén az első nyelvből, a 9. évfolyam végén a gimnáziumi 

osztályban a 2. nyelvből, a technikumi osztályokban a tanulók adott tanult idegen nyelv tantárgyából 

elért nyelvtudását mérjük. A magasabb évfolyamba lépés feltétele az idegen nyelvi vizsga minimum 

elégséges szinten történő teljesítése. A vizsga részletes szabályairól az érintett tanulókat tanév elején 

tájékoztatni kell. 

A nyelvi előkészítő évfolyamon alapfokú nyelvvizsga (B1) szintű tanév végi kisvizsgát szervezünk, 

melynek részei: Szókincs, Nyelvtan, Olvasott szövegértés, Hallott szövegértés, Irányított párbeszéd, 

Fogalmazás. A tanulók egy 100 szavas dolgozatot írnak, amelynek minimum 51%-os teljesítése a feltétele 

annak, hogy a vizsga további részeit is megkezdhessék. 

Az írásbeli vizsga értékelése: 

 85-100%: jeles 

 75-  84%: jó 

 65-  74%: közepes 
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 51-  64%: elégséges 

 0 -  50%: elégtelen 

Az olvasott szövegértés, a hallott szövegértés, a szóteszt értékelése együttesen történik. Három jegy 

értékkel kerül be a naplóba az idegen nyelv tantárgyhoz. A nyelvtani rész értékelése két jegy értékű. 

Szóbeli vizsga: minden tanuló 10 kérdést kap, tételekből húzva, különböző témakörökből válogatva. A 

felelet három jegy értékű. 

A szóbeli vizsga értékelése: 

 85-100%: jeles 

 75-  84%: jó 

 65-  74%: közepes 

 51-  64%: elégséges 

 0 -  50%: elégtelen 

 

A Szakképző Iskola 9. évfolyamán a vizsga szakmai tárgyakból zajlik. 

10. évfolyamon a gimnáziumi osztályok tanulói választhatnak egy természettudományos tantárgyat vagy 

informatika tantárgyat, ebből kell egy írásbeli és egy szóbeli vizsgát tenniük, a továbbhaladás feltétele 51 

% elérése. A szakgimnáziumi, technikumi rendész és a szakközépiskolai, valamint szakképző iskolai 

képzésben részt vevő cukrász, szakács tanulók szakmai tárgyból vizsgáznak. 

11. évfolyamon a kisvizsga mind a gimnáziumi, mind a szakgimnáziumi és technikumi képzési formában 

két tárgyból, történelemből és magyar nyelv és irodalomból zajlik, írásbeli és szóbeli részekből áll. A 

továbbhaladás feltétele 51 % elérése. 

 Előrehozott érettségi vizsga 

Az előrehozott érettségi vizsgát a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról szabályozza. 

Előrehozott érettségi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a vizsgázó az adott tantárgyból valamennyi 

évfolyamon érvényes osztályzattal rendelkezzen, ahol az adott képzés vonatkozásában a helyi tanterv ezt 

előírja. Abban az esetben, ha a tanuló a vizsga megkezdésekor középiskolai tanulmányait még nem fejezte 

be, és évfolyamán emiatt az adott tantárgyból nem rendelkezhetne a helyi tanterv által előírt valamennyi 

osztályzattal, a tanulónak a hiányzó osztályzatokat – előzetesen benyújtott írásbeli kérelem alapján 

szervezett – osztályozó vizsga keretében kell megszereznie, legkésőbb a végzős osztályok utolsó tanítási 

napjáig. Valamennyi hiányzó évfolyam követelményeinek legalább elégséges szinten történő teljesítése 

hiányában senki nem bocsátható előrehozott érettségi vizsgára. 

Az idegen nyelv előrehozott érettségi vizsgát megelőző osztályozó vizsgákhoz igazgatói engedély 

szükséges. A jelentkezőnek ezeket a vizsgákat – amelyek az addig osztályzattal még nem zárt évfolyamok 

tananyagából az érettségi követelményei szerint felépülő írásbeli és szóbeli részből állnak – a végzős 

évfolyam osztályozó értekezletét megelőzően kell letennie. Az osztályzatok kialakításánál az érettségi 

vizsga értékelési rendszere a mérvadó. 

 A vizsgák értékelésének rendje 

Az érettségi vizsgát a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet szabályozza. 

A szakmai vizsgákat a kifutó rendszerű képzéseinkben a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet, valamint az 

egyes szakmákhoz tartozó részletes szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) szabályozzák. 
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A 2020. július 1 után indított képzésinkre a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet XXXV. fejezetében (A vizsgák 

rendszere) leírtak az irányadók. (§ 257.- § 292.) 

Osztályozó, javító, pótló és különbözeti vizsgák során közismereti tárgyak esetében az érettségi szabályzat, 

szakmai tárgyak esetében a vonatkozó SZVK százalékos értékei a mérvadóak. Ezen vizsgatípusok esetében 

középiskolában olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a helyi tanterv alapján valamely 

vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti 

vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a minimum hatvanperces, az adott tanév helyi 

tantervének legfontosabb tanulmányi követelményeit magában foglaló, alább vizsgatárgyanként előírt 

(írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsgarészek sikeres teljesítése. 

 A vizsgatárgyak lehetséges részei 

Magyar nyelv és irodalom írásbeli, szóbeli vizsga 

Történelem írásbeli, szóbeli vizsga 

Idegen nyelv írásbeli, szóbeli vizsga 

Matematika írásbeli (és javító szóbeli) vizsga  

Fizika írásbeli, szóbeli vizsga 

Földrajz írásbeli, szóbeli vizsga 

Biológia írásbeli, szóbeli vizsga 

Kémia írásbeli, szóbeli vizsga 

Informatika gyakorlati, szóbeli vizsga 

Környezetismeret írásbeli, szóbeli vizsga 

Ének-zene gyakorlati, szóbeli vizsga 

Életvitel és gyakorlat, technika gyakorlati, szóbeli vizsga 

Testnevelés gyakorlati, szóbeli vizsga 

Hittan írásbeli, szóbeli vizsga 

Művészetek gyakorlati, szóbeli vizsga 

Társadalomismeret írásbeli, szóbeli vizsga 

Ágazati szakmai érettségi vizsga írásbeli, szóbeli vizsga 

Szakmai elmélet írásbeli, szóbeli vizsga 

Szakmai gyakorlat gyakorlati vizsga 

1.11. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

 Iskolaváltás 

Általános és középiskolai tanuló átvétele esetén a korábbi iskola igazolása alapján az ott addig elért 

érdemjegyeit figyelembe vehetjük a tanuló osztályzatainak kialakításakor. 
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Szakképző évfolyamokra más hasonló vagy azonos szakképesítés esetében a tanuló átvehető a korábbi 

iskola igazolása, és a tanuló ott szerzett érdemjegyei alapján. 

 Átjárhatóság 

 A 9. évfolyam végéig lehetőség van arra, hogy a tanuló másik osztályba történő átvételét kérje, ha az 

osztályváltást megengedik az osztályok létszámkorlátai.  

Gimnázium esetében: 

▪ az idegen nyelv tanulása nem okoz órarendi problémát, vagy az elsajátítandó idegen nyelvből a tanuló 

megfelelő szinten áll, esetleg különbözeti vizsgát tesz, 

▪ a választott tárgyat leadni lezárt félév után lehet, új tantárgy felvételekor az igazgató a szaktanár 

véleményét kikérve különbözeti vizsgát írhat elő. 

▪ A technikumban és a szakképző iskolában ágazati alapképzés történik a képzés első szakaszában, a 9. 

évfolyam végén van átjárhatóság a technikum és a szakképző iskola között, különbözeti vizsga nélkül.  

 

 A felvételi eljárás különös szabályai 

Jelentkezés 9. évfolyamra 

Általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az általános vagy a rendkívüli középfokú felvételi eljárás 

keretében vehető fel, a hatályos jogszabályokban részletezett módon. A felvételi követelményeket iskolánk 

a felvételi eljárást megelőzően minden évben közzéteszi az Oktatási Hivatal által biztosított hivatalos 

fórumokon, a központi felvételi tájékoztatóban és az iskola honlapján. A felvételi eljárás részét képezi az 

alkalmassági beszélgetés. 

Jelentkezés szakképzési évfolyamra 

Az iskola szakképzési évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a középiskolát sikeresen 

teljesítették (érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek), vagy szakközépiskola esetében a 8., illetve a 10. 

évfolyam követelményeit teljesítették, vagy megfelelnek a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, 

valamint az annak végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben foglaltaknak. A jelentkezést a 

törvény IX. fejezetének § 54-a szabályozza. Az ebben leírtak mellett rendelkezniük kell a szakmára 

vonatkozó bemeneti kompetenciákkal, és megfelelnek a szakmák által előírt alkalmassági, ill. egészségügyi 

követelményeknek. Az a tanuló, aki jelentkezésekor is tanulói jogviszonyban áll iskolánkkal és az érettségi 

vizsga vagy a szakközépiskola követelményeit is iskolánkban teljesíti, tanulói jogviszonyát folytatva lép 

az iskola első szakképzési évfolyamába. 

Tanulói jogviszony keletkezése 

A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony 

felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről 

vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. (A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit 

– jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel.) A tanulói 

jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól 

kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév 

megkezdéséhez kötheti. 
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A középfokú iskola és a kollégium – jogszabályban meghatározott keretek között – állapíthatja meg a 

tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítésének tanulmányi feltételeit (a továbbiakban: 

felvételi követelmények). A középfokú iskola és a kollégium a felvételi követelményeket a tanév rendjéről 

szóló rendelet által meghatározott időben a felvételi tájékoztatóban köteles nyilvánosságra hozni. A 

szakközépiskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, 

pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez kötheti. A pályaalkalmassági követelményeket a felvételi 

tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni. 

Egyházi jogi személy által fenntartott intézményként – Nkt. 32. § (1) f) alapján – SZMSZ-ünkben és 

Házirendünkben a bencés szellemiséggel és a katolikus egyház tanításával összefüggő viselkedési és 

megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írunk elő, melyek elfogadását a 

tanulók felvételekor vizsgáljuk. (Az így meghatározott kötelességek megszegése, elmulasztása miatt a 

gyermek, tanuló és a pedagógus ellen – Nkt. 32. § (1) g) szerint – fegyelmi eljárás indítható.) 

A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje 

Az iskolai tanulmányok befejezése előtti tanulói jogviszony megszűnése 

Megszűnik a tanulói jogviszony, ha: 

▪ a tanulót másik iskola átvette az átvétel napján, 

▪ a tankötelezettség megszűnésének napján, ha a tanuló tanulmányait nem kívánja tovább folytatni és ezt 

- a szülő aláírásával - írásban jelzi az igazgatónak, 

▪ a 2016. szeptember 01-től induló felmenő (új) típusú szakközépiskolában és szakgimnáziumban folyó 

szakképzésben – ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és az 

iskolában nem folyik másik megfelelő szakképzés, vagy a tanuló nem kíván tovább tanulni, illetve a 

továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, 

▪ a tankötelezettség megszűnése után – ha a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad – bejelentés tudomásul 

vételének napján, 

▪ ha a tanuló jogviszonyát - a tanköteles tanuló kivételével - fizetési hátralék miatt az igazgató a szülő, 

nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata 

után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, 

▪ ha az iskola, kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet 

mulasztott (30 óra) - a tanköteles tanuló kivétel, 

▪ a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján. 

Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói 

jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második 

alkalommal nem teljesítette. 

A tanulói jogviszony megszüntetéséről az iskola írásbeli határozatot küld: 

▪ kiskorú tanuló esetében a szülőnek; 

▪ nagykorú tanuló esetében a tanulónak. 

Az iskolai tanulmányok befejezéskori tanulói jogviszony megszűnése kifutó szakgimnáziumi és 

szakközépiskolai évfolyamainknál: 
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▪ Szakgimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó középiskolai évfolyam elvégzését követő első érettségi 

vizsgaidőszak utolsó napján, ha a tanuló a szakképzésben nem kíván továbbtanulni, vagy a 

továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább. 

▪ Szakképző iskolában, ha a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követő 

első szakmai vizsgaidőszak utolsó napján, ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó 

évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján. 

A 2020. július 1. után induló képzések szabályozása szerint a 2019. évi LXXX. trv. a szakképzésről 56. 

paragrafusa alapján: megszűnik a tanulói jogviszony 

▪ a) ha a tanulót másik szakképző intézmény vagy köznevelési intézmény átvette, az átvétel napján, 

▪ b) az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása napján, kivéve, ha a tanuló az utolsó 

évfolyamot követő első szakmai vizsgaidőszakban szakmai vizsgát tesz, akkor a szakmai vizsgaidőszak 

utolsó napján, 

▪ c) ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és 

▪ ca) a tanuló a tanulmányait nem kívánja a szakképző intézményben tovább folytatni, a bejelentés 

tudomásulvételének napján, 

▪ cb) a szakképző intézményben nem folyik másik megfelelő szakképzés vagy a továbbtanuláshoz 

szükséges feltételek a szakképző intézményben nem adottak, az erről szóló határozat véglegessé 

válásának napján, 

▪ d) a tankötelezettség megszűnése után, ha a tanuló - kiskorú tanuló a törvényes képviselője 

egyetértésével - írásban bejelenti, hogy kimarad, a bejelentés tudomásulvételének napján, 

▪ e) ha a jogviszonyt - a tanköteles tanuló és a hátrányos helyzetű tanuló kivételével - fizetési hátralék 

miatt az igazgató a tanuló - kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének - 

eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a 

megszüntetésről szóló határozat véglegessé válásának napján, 

▪ f) ha a tanuló - a tanköteles tanuló kivételével - a szakképző intézmény kötelező foglalkozásairól a 

jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott, az erről szóló határozat véglegessé 

válásának napján, 

▪ g) ha a tanulóval szemben kizárás a szakképző intézményből fegyelmi határozatot hoztak, az erről szóló 

határozat véglegessé válásának napján, 

▪ h) ha a nem magyar állampolgárságú tanuló külföldre távozik, a bejelentés tudomásulvételének napján. 
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2. A közösségi szolgálat alapelvei 

A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett 

keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak 

pedagógiai feldolgozása. 

Az intézmény a kimenő rendszerű szakgimnázium a 11.-12. évfolyamos tanulói számára, a gimnázium 

9.ny-12. évfolyamai és a afelmenő rendszerű technikumi képzésben a 9.-12. évfolyam számára szervezi 

meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, illetve annak teljesítésére időkeretet biztosít. 

A közösségi szolgálat szervezését a feladattal megbízott pedagógus végzi, együttműködve az egyes 

osztályok osztályfőnökeivel.  

Az intézmény az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor a felek 

együttműködéséről megállapodást köt, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és 

vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és 

feladatkörét. 

A közösségi szolgálat szervezésével, illetve koordinálásával megbízott pedagógus a közösségi szolgálat 

helyszínén a szolgálattal érintett személy segítését tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, 

legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben 

végezi. 
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3. Az intézmény helyi tanterve 

3.1. A választott kerettanterv 

Iskolánk a kifutó rendszerű osztályokban az oktatásért felelős miniszter által kiadott 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről mellékleteit képező 

kerettanterveket, valamint a szakképzésért felelős miniszter által kiadott 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a 

szakképzési kerettantervekről mellékleteit képező szakképzési kerettanterveket és a 30/2016. (VIII. 31.) 

NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről mellékleteit képező szakképzési kerettanterveket használja. 

A 2020. július 1. után induló képzéseink helyi tanterveinek alapja az 5/2020 (I.31), a Nemzeti alaptanterv 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló kormányrendelet és az ehhez kapcsolódó Technikumi 5 évfolyamra, 

valamint a Szakképzés területére vonatkozó érvényes kerettantervek alapján. 

Az iskola a szabadon tervezhető órakeret felhasználásáról – a fenntartó jóváhagyásával – helyi szinten 

döntenek. Az órakeret felhasználását a pedagógiai program Függelékében tüntetik fel. 

Az egyes tantárgyak részletes fejlesztési céljait, területeit, követelményeit, nevelési céljait és 

kulcskompetenciáit, valamint a tematikus egységek tartalmának részletes kifejtését az iskola 

munkaközösségei által – a kerettanterv alapján – kidolgozott helyi tantervek tartalmazzák. 

3.2. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elvei 

A pedagógust megilleti a jog, hogy a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének 

kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket ruházati és 

más felszereléseket. 

A tankönyvek kiválasztásának elvi szempontjai intézményünkben: 

▪ a munkaközösségi egységes tanmenetkészítés egységes tankönyvhasználatot feltételez, melynek 

kialakítása konszenzus útján történik, 

▪ egyes tantárgyaknál kipróbált és bevált tankönyvcsaládokkal dolgozunk, amelyek váltására csak 

indokolt esetben kerül sor (pl. tanterv-váltás, új, használhatóbb tankönyv megjelenése), 

▪ csak minden tanuló által, tanórai foglalkozáson használt tankönyv és segédlet vásárlása lehetséges, 

▪ a tankönyvek kiválasztásánál mindig figyelembe vesszük a támogatási lehetőségeket (könyvtári 

állomány fejlesztése, vásárlási támogatások, ingyenes tankönyvek, stb.), 

▪ a tankönyv megvásárolhatósága (ára) is fontos szempont, 

▪ a tankönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásának, rendelésének és terjesztésének rendjét az 

SZMSZ szabályozza, 

▪ a kedvezmények igénybevételének törvényi lehetőségeiről májusban iskolai nyomtatványon 

tájékoztatjuk és nyilatkoztatjuk tanulóink szüleit, 

▪ 2021-2022-es tanévtől felmenő rendszerben az új kerettantervnek megfelelő tankönyveket választunk 

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

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről alapján. 
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A taneszközök vásárlásáról a beiratkozáskor adunk tájékoztatót. A választás alapelve a szükséges 

használhatóság és az anyagi elérhetőség. 

Az órai foglalkozások közül a testnevelés és a szakmai gyakorlati foglalkozás igényel meghatározott 

ruházati felszerelést. 

Testnevelés órán hagyományosan az iskolai egyen pólót és sötét nadrágot viselnek tanulóink. A póló 

megvásárlására az iskola a beiratkozó tanulóknak szervezetten biztosít lehetőséget. 

A tanműhelyi gyakorlati foglalkozásokon minden évben részt vevő tanulóink tanulmányaik ideje alatt 

részesülnek ingyenes munkaruha-ellátásban. 

3.3. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

Megvalósítandó pedagógiai feladataink: 

▪ tanulási módszerek kialakítása, 

▪ iskolai fegyelem és figyelem, 

▪ kötelességérzet kialakítása, 

▪ motiváció megteremtése, 

▪ tanulásszervezés, 

▪ teljesítmények növelése, 

▪ kulcskompetenciák megalapozása, 

▪ együttműködési készség fejlesztése, 

▪ tanulói tudás megalapozása, 

▪ mintaadás az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

▪ tanulók egyéni tanulási módszereinek és szokásainak megalapozása, 

▪ a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás 

fejlesztése, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozása, 

▪ egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatása, 

▪ értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítása a drámapedagógia eszköztárának alkalmazásával, 

▪ önismeret alakítása a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével és az együttműködés 

értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban, 

▪ tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szerepű életkori jellemzők figyelembevétele, 

▪ ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása, 

▪ kreativitás fejlesztése, 

▪ írásbeliség és szóbeliség egyensúlyára való törekvés, 

▪ tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük a 

személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, 
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▪ helyes magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása, 

▪ magabiztos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, és az alapvető kommunikációs képességek, készségek 

elsajátítása, 

▪ mentális képességek célirányos fejlesztése, 

▪ önálló tanulás és önművelés megalapozása, 

▪ együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikák és tanulásszervezési módok fokozatos 

kialakítása, bővítése. 

A középiskolai nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is 

összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az egész életen át tartó 

tanulás és fejlődés megalapozása. 

3.4. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját az Nkt. 27. § (11) bekezdésében 

meghatározottak szerint szervezzük meg. A kifutó rendszerű oktatásban részesülő osztályok óraterveibe 

heti 5 óra testnevelés került be. Iskolánk a heti 5 óra testnevelésből 3 órát órarendi keretek között 

szerveznek meg és a fennmaradó 2 órát – a testnevelés órákon kívül – a sportköri foglalkozásokkal teremtik 

meg. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatók rögzítik a terembeosztással együtt. Iskolánk 

lehetőségeit figyelembe véve a következő sportágakat részesítjük előnyben: kosárlabda, röplabda. 

A 2020. július 1. után bevezetett új Nat szerint a gimnáziumi osztályokban biztosítható a heti 5 testnevelés 

óra, de a technikumi és szakképző iskolai óratervekben megadott testnevelés óraszám nem teszi lehetővé 

a mindennapos testmozgás biztosítását. Iskolánkban ezt a délutáni edzéseken, konditerem nyitvatartási 

idejében, külön labdajáték (röplabda, kézilabda, futball) szakkörökön biztosítjuk azoknak, akik szeretnék 

igénybe venni. 

3.5. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a 

pedagógusválasztás szabályai 

A tanulók 10. évfolyam és 11. évfolyam végén a következő tanévre fakultációs vagy emelt szintű érettségi 

felkészítő tantárgyak közül választanak. Választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik, 

továbbá tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás és a magasabb évfolyamba lépés tekintetében a 

választott tantárgyak esetében is a kötelező tanórai foglalkozásokra vonatkozó szabályok érvényesek. 

A tanuló jelentkezhet az iskola által évente meghirdetett foglalkozásokra is, a megadott határidőn belül. A 

választott foglalkozáson a tanuló egész évben köteles részt venni. 

3.6. Választható érettségi vizsgatárgyak 

Intézményünk a 100/1997. (VI.13.) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 

kormányrendelet 6.§ (4)-nek megfelelően vállalja a felkészítést az érettségi vizsgára a választható 

tantárgyak esetében. 

Diákjaink abban az esetben választhatják az adott tantárgyat választható érettségi vizsgatárgyként, ha az 

iskola helyi tanterve szerint középszintű érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén legalább 

százharmincnyolc órán, emelt szintű érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén pedig legalább 

kettőszázhetvenhat órát teljesítettek. 
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 Középszint Emelt szint 

 ▪ biológia 

▪ informatika 

▪ hittan 

▪ testnevelés 

▪ szakmai vizsgatárgy 

▪ angol nyelv 

▪ biológia 

▪ informatika 

▪ földrajz 

▪ magyar nyelv- és irodalom 

▪ matematika 

▪ német nyelv 

▪ testnevelés 

▪ történelem 

▪ szakmai vizsgatárgy 

3.7. A középszintű érettségi vizsga témakörei az egyes érettségi vizsgatárgyakból 

Az egyes témakörök részletes követelményeit a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes 

követelményeiről melléklete tartalmazza. 

3.8. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 

 Az iskola követelményrendszere 

Minden iskola nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelményrendszert állít fel a diákok 

számára, amitől esetileg – az iskolavezetés engedélyével – el lehet térni. Az ezeknek való megfelelés, vagy 

meg nem felelés alapelveit foglaljuk össze az alábbiakban. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve érettségi, szakmai vizsgára csak akkor léphet, ha az előírt 

tanulmányi követelményeket legalább elégséges szinten teljesítette. 

A követelményrendszer több nagy csoportra osztható: 

▪ tantárgyi követelmények, melyeket a NAT és a Kerettanterv alapján a helyi tanterv határoz meg (a 

követelményrendszer kialakításánál figyelembe kell venni a szakmai vizsgák és az érettségi vizsga 

követelményeit, valamint azt, hogy a tantárgyi megmérettetésnek fontos részét képezik a tantárgyi 

versenyek, pályázatok), 

▪ szakmai gyakorlati követelmények, melyeket a szakmai vizsgakövetelmények és a helyi tanterv 

határoznak meg, 

▪ magatartási követelmények, melyek az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre épülnek, és konkrétan 

az iskola házirendje tartalmazza, 

▪ szorgalmi követelmények, melyek a diákok tanuláshoz, munkához való viszonyát tükrözik. 

A követelmények betartása és betartatása több úton történik. Fontos a keretek betartatása a fegyelem és a 

fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés, az ellenőrzés, valamint a hiányosságok és elmaradások esetén a 

támogatás felajánlása, és az ehhez kapcsolódó világos megállapodás tanuló és tanár között. Világosan és 
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konkrétan fogalmazódnak meg időkeretek, feladatok, követelmények, mindezzel személyessé válik az, ami 

általánosan érvényes volt. 

A fegyelem, önfegyelem kialakításának eszköze a jutalmazás és a büntetés. Mindkettő akkor hatékony, ha 

időben és helyes mértékkel, valamint következetesen, kiszámíthatóan alkalmazzuk, és arányban áll a 

jutalmazandó, illetve büntetendő tettel. 

Nem szabad senkit jutalmazással mások fölé helyezni, illetve büntetéssel megszégyeníteni. Egyik sem 

alkalmazható túl gyakran, mert hatását veszti. A büntetés együtt jár a megbocsátással, az újrakezdés 

lehetőségének a megadásával. A követelmények betartását segíti a folyamatos számonkérés és értékelés, 

melynek több szintje van a feleltetéstől kezdve a vizsgáztatásig. 

 Az ellenőrzés és az értékelés alapelvei 

Az igazságos értékelés előfeltétele a követelmények világos megfogalmazása és következetes 

érvényesítése. A tanulók értékelése-minősítése során a tantárgyi tervekben leírt követelményeket kell 

alkalmazni, ugyanakkor az egyes tanulókat önmaguk teljesítményéhez, egyéni képességeihez is 

viszonyítani kell úgy, hogy közben nem sérthetjük mások igazságérzetét. 

Az iskola pedagógusai nevelő-oktató munkájuk során folyamatos, jól megtervezett és szervezett 

ellenőrzésre törekednek annak érdekében, hogy saját munkájuk hatékonyságát és a tanulók felkészültségét 

értékeljék. A folyamatos információszerzés az intellektuális teljesítményeken kívül kiterjed a személyiség 

más szféráira is, vagyis a tanulók személyiségének egészére. 

Az ellenőrzés és az értékelés főbb jellemzői: 

▪ folyamatosság, rendszeresség, 

▪ korrektség, 

▪ igényesség, 

▪ objektivitás és empátia egészséges aránya, 

▪ tanulói önkontroll fejlesztésének igénye. 

A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének követelményei: 

▪ számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a tanuló tanára 

vezetésével, irányításával hozzájutott, ami a tankönyvben szerepel, 

▪ a számonkérésnek mindig a tanuló tudására kell irányulnia, a hiányosságok feltárásának célja a további 

ismeretszerzés, illetve a hiányosságok pótlásának segítése, 

▪ a tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény egységében kell 

értékelni, 

▪ az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges minősítés 

mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban kialakult tudásbeli 

rangsorban elfoglalt helyét), 

▪ a tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés útján történő 

fejlesztése az irányadó elv. 

▪ a sajátos nevelési igényű tanulóknál a tanítás–tanulás–számonkérés folyamatában alkalmazzuk a 

méltányos elbírálás elvét. 
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 Az ellenőrzés 

Az ellenőrzés fajtái: 

▪ házi feladat ellenőrzése, 

▪ füzetvezetés ellenőrzése, 

▪ szóbeli feleltetés (bejelentés nélkül, előző óra anyagából), 

▪ írásbeli számonkérési formák (hátrébb részletezve) 

▪ témazáró dolgozat, 

▪ dolgozat, 

▪ röpdolgozat, 

▪ írásbeli felelet, 

▪ beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat, 

▪ a tanuló teljesítményének gyakorlati, illetve manuális ellenőrzése (pl. művészeti tevékenységek esetén, 

testneveléssel összefüggő mozgásos tevékenységek esetén). 

Az ellenőrzés funkciói: 

▪ folyamatos munkára készteti a tanulókat, 

▪ folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész csoport (osztály) adott 

anyagrészből elért tudásszintjéről, 

▪ a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz vezető út megtalálásának 

eszköze. 

 Az értékelés 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét – a törvényben foglalt kivételek fenntartásával – tanítási 

év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A 

tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök végzi, az osztályban 

tanító pedagógusok véleményének kikérésével. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét 

rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. 

Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az 

iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, tanév végén bizonyítvány 

útján értesíti. Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának 

értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

A folyamatos értékelés szerepe: 

▪ visszajelzés a diáknak a továbbhaladás érdekében, 

▪ jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről. 

A folyamatos értékelés fajtái: 

▪ órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére), szóbeli felelet értékelése, 
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▪ gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban (készségtárgyakban nyújtott 

teljesítmény értékelése), 

▪ írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére érdemjeggyel és hozzáfűzött megjegyzésekkel, 

tanácsokkal), 

▪ szülőknek üzenő füzet vagy ellenőrző révén küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy a kiemelkedően jó 

teljesítményekről. 

 Az ellenőrzés és az értékelés pedagógiai szerepe 

Az ellenőrzés és az értékelés oktatásunk szerves része, jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésben is 

(ösztönzést ad, növeli a felelősségérzetet és az önértékelő képességet, önnevelésre késztet). Az iskolában 

folyó értékelő tevékenység további célja, hogy az ellenőrzés során feltárt adatokra, tényekre támaszkodva 

azt vizsgálja, hogy az oktató-nevelő munka és annak eredményei mennyire felelnek meg az iskola 

pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseknek. Az oktató-nevelő munka értékelésének 

alapvető feladata az is, hogy megerősítse a pedagógusokat munkájuk helyességében, vagy feltárja a 

hibákat, hiányosságokat, és így ösztönözzön a kijavításukra. 

Az objektív, igazságos értékelés, osztályozás csak világosan megfogalmazott és következetesen 

érvényesített követelményrendszer alapján lehetséges. Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, 

egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, az osztályozás a tanulókat egyénenként is segíti 

abban, hogy a tőlük elvárható legtöbbet nyújtsák. Akár elismerő az értékelés, akár bíráló, épüljön a 

bizalomra. 

Bármely tantárgy ellenőrzési-értékelési rendszerében elengedhetetlen követelmény a folyamatosság. Az 

ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók egyéniségétől és számos más 

tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek. Érvényesíteni kell a szóbeli és írásbeli számonkérés 

megfelelő egyensúlyát, természetesen az adott tantárgy sajátosságait figyelembe véve. Még a 

"feladatmegoldó" tárgyakban sem hagyható el a rendszeres szóbeli ellenőrzés, számonkérés. A tanár 

értékelési szempontjainak kialakításakor legyen következetes, kerülje a szubjektív elemeket. Adjon rá 

lehetőséget, hogy szempontrendszerét a tanulók is megismerhessék. 

Az egyes tantárgyak helyi tantervében évfolyamonként meg kell határozni a tanév során írandó nagy- vagy 

témazáró dolgozatok számát. Az arányos terhelés miatt célszerű, hogy a tanárok egymás között egyeztessék 

egy-egy osztályban a témazáró dolgozatok idejét, ill. azt előre jelezzék. 

A félévi értékelés visszajelzése annak, hogy a tanuló hol tart a tantárgy ismeretanyagának, az abban való 

jártasságnak az elsajátításában. A félévi osztályzatnak kell kifejeznie azt, hogy a tanulói munka, aktivitás 

tendenciája megfelelő-e, a képességei szerinti legmagasabb szintű tudás megszerzéséhez vezet-e, valamint 

visszajelzést kell adnia arról, hogy megtalálta-e a tanuló a tantárgy eredményes elsajátításához szükséges 

tanulási módszereket. 

Az év végi osztályzatban kifejezett értékelés azt mutatja meg, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a 

tantárgy adott tanévre előírt követelményeit. 

A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza teljes jogkörrel 

és felelősséggel. 

A tanulók az ellenőrzés során munkájukról visszajelzést kapnak. Ez történhet például metakommunikáció 

útján, egy-két mondatos értékeléssel, pontokkal, vagy + és – jelekkel (melyeket később osztályzatokra 
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váltunk), valamint közvetlen osztályzattal. Lényeges, hogy bármilyen rendszer szerint is értékelünk, ez 

végül osztályzatokban is jelenjen meg az 1-től 5-ig tartó skálán, és ezt is hozzuk a tanuló tudomására. 

Az osztályozó naplóba törtszámú osztályzat nem írható. 

 Az ellenőrzés és értékelés gyakorlata 

Minden tanulónak minden tantárgyból minimálisan a heti óraszám kétszeresének megfelelő, de legalább 

három érdemjegye van félévente, egyenletesen elosztva, kivéve a szakképzési évfolyamokon előforduló 

moduláris oktatást, ahol igen alacsony óraszámok esetén ettől el lehet térni. A szaktanár a tanuló 

teljesítményét, előmenetelét e jegyek alapján értékeli, feltéve, hogy a tanuló hiányzásai az adott időszakban 

nem érik el a tantárgy óraszámának jogszabályban előírt mértékét. 

A szorgalmi időben kapott érdemjegyeket az elektronikus napló személyre szóló, a tanulók személyiségi 

jogait egyéni azonosítóval és biztonsági jelszóval védő tanulói/szülői tájékoztató felületén közöljük. 

A szülőknek joguk és kötelességük tájékozódni gyermekük tanulmányi előmeneteléről, osztályzatairól. 

Erre módjuk nyílik az elektronikus napló ezt a célt szolgáló tájékoztató felületén (a számukra kiosztott 

egyéni azonosítók és jelszavak segítségével), valamint az osztályfőnökkel folytatott megbeszélés vagy a 

szaktanári fogadóóra során. Amennyiben a tanuló munkájában alapvető hiányosság tapasztalható és a 

követelményeknek nem tud eleget tenni (vagyis bukásra áll), a szaktanár jelezze ezt a szülőknek és az 

osztályfőnöknek. 

Az iskola november és április végén is tájékoztatja a szülőket, illetve a nagykorú tanulókat a tanulmányi 

eredményekről, különösen a félévkor vagy tanév végén várható elégtelen osztályzat(ok)ról. 

Egyes tanulói teljesítmények súlyozott értékeléséről – így például a témazáró dolgozatok kétszeres súllyal 

való értékeléséről – a szaktanár dönt a munkaközösség véleményének és a pedagógiai programban 

foglaltaknak (jegytípusok súlyozása, vizsgajegyek súlyozása, két tanítási nyelvű képzések idegen nyelvű 

alapóráinak súlyozása stb.) figyelembevételével. A szaktanár a tanév elején tájékoztatja a tanulókat arról, 

hogy melyek azok a tanulói teljesítmények, amelyeket a félévi és a tanítási év végi osztályzatok 

kialakításánál nagyobb súllyal fog figyelembe venni. Ilyen teljesítmény értékelésekor a naplóba és a tanuló 

ellenőrzőjébe eltérő színnel megkülönböztetett érdemjegy kerül. 

Indokolt esetben (pl. súlyos betegség miatti tartós hiányzást követően) megfelelő időt kell biztosítani a 

tanulónak a felkészülésre, az elmaradás pótlására, illetve lehetőséget kell adni az elégtelen témazáró 

osztályzat kijavítására. Az egyéb osztályzatok javítására lehetőség adható, amennyiben az a tanuló 

tanulmányi fejlődését szolgálja. 

Az órai aktivitás, házi feladat plusz és mínusz ponttal értékelhető. 

Elégtelen félévi osztályzat esetén a diáknak javasoljuk, hogy – ha van ilyen – az iskola (a szaktanár) által 

szervezett felzárkóztatáson vegyen részt, illetve keresse meg a szaktanárt felzárkóztatás céljából. 

A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló dicséretet kaphat. 

A tantárgyi dicséreteket az osztálynaplóban, az ellenőrzőben „5d” jelöléssel, az egyéb (osztályfőnöki, 

igazgatói, nevelőtestületi) dicséreteket megjegyzés formájában dokumentálni kell, valamint tanév végén a 

törzslap megfelelő rovatába is be kell jegyezni. A bizonyítványhoz mellékelve külön (pl. oklevélben) 

tüntethetők fel a dicséretek. 
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 A tanulmányi munka értékelésének és minősítésének érdemjegyei, osztályzatai 

és tartalma 

▪ jeles (5) a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását alkalmazni 

is képes, a tantárgy szaknyelvén is pontosan, szabatosan fogalmaz, kiemelkedő 

teljesítményt nyújt, 

▪ jó (4) a tanuló kevés hibával sajátította el a helyi tanterv követelményeit, tudását kisebb 

bizonytalanságokkal, jelentéktelen hibával alkalmazni is tudja, 

▪ közepes (3) a tanuló a követelményeket pontatlanul, több hibával, felszínesen teljesíti, tudását csak 

nevelői segítséggel tudja alkalmazni, 

▪ elégséges (2) a tanuló a tantervnek csak minimális, a tovább haladáshoz éppen elegendő részét 

sajátította el, fogalmakat nem ért, önálló feladatvégzésre nem képes, kizárólag nevelői 

segítséggel képes önálló munkavégzésre, 

▪ elégtelen (1) a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátította el, nem 

rendelkezik a tovább haladáshoz szükséges ismeretekkel, önálló munkavégzésre 

nevelői segítséggel sem képes, megtagadja a munkát. 

A félévi és tanév végi osztályzatok megállapításánál a tanév összes érdemjegyének – jegytípusoktól függő 

súlyozásával kapott, százados értékre kerekített – átlagát vesszük alapul a következők szerint 

átlag osztályzat 

4,60 - 5,00 ▪ jeles (5) 

4,41 - 4,59* jeles (5) vagy jó (4) 

3,70 - 4,40 ▪ jó (4) 

3,51 - 3,69* jó (4) vagy közepes (3) 

2,70 - 3,50 ▪ közepes (3) 

2,51 - 2,69* közepes (3) vagy elégséges (2) 

1,90 - 2,50 ▪ elégséges (2) 

1,71 - 1,89* elégséges (2) vagy elégtelen (1) 

1,00 - 1,70 ▪ elégtelen (1) 

*Ezekben az esetekben a szaktanár jogosult dönteni a két osztályzat között (pl. 4,48 átlag esetén jeles vagy 

jó osztályzatra értékelheti a tanuló teljesítményét). 

Résztantárgyakat tartalmazó tantárgy esetében, amennyiben bármelyik résztantárgyából elégtelen 

osztályzatot szerzett a tanuló, úgy a tantárgyi jegye is elégtelen lesz. 
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 Az egyes jegytípusok és súlyozásuk 

Jegytípus Súlyozása 

Normál (írásbeli, szóbeli) 1 

Témazáró 2 

Kisérettségi 3 

Szorgalmi 0,5 

Kisvizsga 3 

Osztályozó vizsga vizsgán kapja a félévi / tanév végi osztályzatát 

 A 3 éves szakközépiskolai, 2020. július 1. után szakképző iskolai képzésben részt vevők 

közismereti értékelése 

Közismereti, közéleti és életvezetési program alkalmazása során csak a tanulói jelenlét, valamint a 

tanórákon tanúsított aktív együttműködés feltételezésével és igazolásával lehet értelme annak, hogy az 

egyes évfolyamok esetében olyan követelményeket fogalmazzunk meg, melyek teljesítése nélkül az iskola, 

a pedagógus nem támogathatja a tanuló tovább lépését a magasabb évfolyam(ok)ra. A tanulók között 

számosan lehetnek olyanok, akik az iskolát követően azonnal – vagy néhány év kihagyást követően – 

szeretnének továbbtanulni. Ehhez a legfontosabbnak a felnőttkori, különféle típusú és keretek között zajló 

tanulást (is) megalapozó tanulási készségek/képességek birtoklását tartjuk. Ezt tekintjük a legalapvetőbb, 

a mindenkori (tovább)tanulást elősegítő és támogató elemnek. 

A tanulók számára a program meghatározza a továbblépés feltételeit is. Az egyes 

műveltségterületek/tantárgyak esetében megfogalmazott követelmények azt a minimumot jelentik, 

amelyek teljesítése nélkül a tanulás magasabb évfolyamon történő folytatása nem lehetséges. 

A magasabb szintű követelmények kidolgozását, a tanulói teljesítmények közötti differenciálást, a részletes 

szempontrendszert a helyi programban a szakközépiskolai/szakképző iskolai közismereti helyi 

tantervekben rögzítettük. A tanulói teljesítmények visszajelzése tanév közben érdemjegyekkel történik. Az 

év végi értékelés osztályzattal történik. 

 Az iskolai írásbeli számonkérés elvei, formái, rendje és korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe és súlya 

A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök dilemmája. A 

képesség és készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát kívánná. Ugyanakkor már a 

középiskolába bekerüléskor és ezt követően is, pl. az érettségi és a felsőoktatási intézmények 

vizsgarendszere az írásbeli számonkérési formákat részesíti előnyben. A magas osztálylétszámok, a 

mennyiségében és sokféleségében egyre bővülő közvetítendő ismeretanyag elsajátításának pontos 

ellenőrzése szintén az írásbeli számonkérést részesíti előnyben. Ezzel szemben a tanulók 

kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult élettempó hatására kialakult rövidített, szinte csak 

jelzésszerű – az egyedi, választékos stílust nélkülöző – beszédjük az iskola felelősségét növeli ezen a téren. 
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Az írásbeli számonkérés elvei: 

▪ a félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született 

érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére, 

amelyekből későbbi tanulmányaik során a tanulók szóbeli vizsgát kötelesek tenni (illetve tehetnek), 

▪ a bizonyítottan részképesség-hiányos (dyslexiás, dysgraphiás), illetve írásképtelenséget okozó 

fogyatékkal élő diákot az írásbeli számonkérés alól a szakértői véleményben foglaltak szerint 

fölmentjük, 

▪ az írásbeli munkák ellenőrzése és a tapasztalatok visszajelzése során különös figyelmet fordítunk arra, 

hogy a diákokat megtanítsuk jegyzetelni, 

▪ az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe beleértjük azt is, hogy megtanítjuk a diákokat az 

információhordozók használatára. (pl. szövegszerkesztés, Internet használata levelezésre, 

forrásgyűjtésre stb.), 

▪ a diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját 15 munkanapon belül értékelni, 

javítani kell, ellenkező esetben annak fontosabb visszajelzés jellege háttérbe szorul „jegyszerző” 

funkciója mögött. 

Az írásbeli számonkérés formái: 

▪ témazáró dolgozat: egy teljes tantervi témakör számonkérésére szolgáló, egy egész tanórát kitöltő, az 

ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési forma, ahol a 

feladattípusok arányai megfelelnek a tananyag és a tantervi követelmények belső arányainak, 

▪ dolgozat: egy tantervi téma valamely részének (néhány órára feladott egységének) számonkérésére 

szolgáló, legfeljebb egy tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése 

az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is számon kérhető, 

▪ röpdolgozat: előző tanórai tananyag elsajátításának számonkérésére szolgáló, rövid írásbeli 

számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt 

is számon kérhető, 

▪ írásbeli felelet: néhány tanuló tudásának egyidejű mérésére, vagy szóbeli feleletre ideiglenesen vagy 

tartósan képtelen tanuló szóbeli feleletének kiváltására szolgáló írásbeli számonkérési forma. 

Az írásbeli számonkérés rendje és korlátai: 

▪ témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti, 

▪ egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk, 

▪ dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, ill. a haladási naplóban előre 

jelezi, 

▪ röpdolgozat íratását a szaktanárnak nem kell előre bejelentenie, 

▪ ha csak lehetséges (korábban megindokolt okok miatt), a szóbeli feleltetést kell előnyben részesíteni az 

írásbeli feleltetéssel szemben, 

▪ a megírt, beadott dolgozatot a szaktanár 15 tanítási napon belül kijavítja és értékeli, 
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▪ azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok 

végrehajtásában vesz részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre a művészeti és a testnevelési órák 

kivételével nem kötelezhető, így ekkor dolgozatot sem írhat, 

▪ ha a szaktanár a témazáró dolgozatokra adott érdemjegyeket a félévi és a tanév végi osztályzatok 

megállapításakor – a munkaközösség előzetes véleményének és a tantárgyi követelményrendszerben 

rögzítetteknek a figyelembe vételével – kétszeres súllyal kívánja figyelembe venni, akkor erre a tényre 

a tanév elején felhívja a tanulók figyelmét. 

Az írásbeli számonkérés értékelése: 

▪ a dolgozat értékelésénél a következő, a dolgozatra adható összes pontszám százalékában megadott 

ponthatárokat alkalmazzuk 

▪ jeles (5) = 80,0-87,5 százaléktól, 

▪ jó (4) = 60,0-75 százaléktól, 

▪ közepes (3) = 40,0-62,5 százaléktól, 

▪ elégséges (2) = 25,0-50 százaléktól, 

▪ a tanárok a megadott százalékos értékek között határozhatják meg a ponthatárokat, 

▪ a tanároknak az általuk tanított tantárgyból valamennyi osztályukban minden tanév első tanóráján 

ismertetniük kell a tanulókkal az írásbeli számonkérés általuk alkalmazott százalék-határait. 

A kapott osztályzatokat a tanulók a tájékoztató füzetbe, illetve az ellenőrző könyvbe kötelesek beírni 

(amennyiben az elektronikus napló helyett vagy mellett azt használják), a tanárok pedig negyedévente 

ellenőrzik azt.  

Témazáró dolgozat alól nincs felmentés. Dolgozati időpontok ütközése esetén az érdekelt tanárok jussanak 

megegyezésre. 

 Az egyes modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam 

sikeres befejezéséhez 

Az egyes tantárgyak és a helyi óratervben külön oktatott modulok követelményeinek teljesítését a 

jogszabályban is előírt öt fokozatú skálával értékeljük (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen). 

Az egyes tantárgyakba integrált kerettantervi modulokat (pl. egészségtan) a befogadó tantárggyal együtt 

értékeljük. Egyetlen érdemjegyet kap a témakör értékelésekor a tanuló akkor is, ha a szaktanár az integrált 

tantárgyon belül az adott témakörbe a modultantárgy tananyagát is beépítette. 

A szaktanár a befogadó tantárgy és a modultantárgy tananyagát témakörönként elkülönítve is oktathatja. A 

félévi és az év végi osztályzat kialakításakor a különböző témakörökben szerzett érdemjegyek között nem 

teszünk különbséget. 

A 3 éves szakközépiskolai képzésben az egyes modulokat tantárgyakra bontottunk, és azokat külön-külön 

osztályozzuk vagy szövegesen értékeljük. 

 Összegzés 

Az egységes szemléletű ellenőrzés és értékelés kialakítását megbeszéléseknek, továbbképzésnek kell 

megszilárdítania, hogy a tapasztalatcseréken a tantestület tagjai megismerkedhessenek a pedagógia 

korszerű módszereivel. 

Az ellenőrzés gyakorlatában a kor követelményeihez igazodva növekednie kell a problémamegoldó 

jellegű, kreativitást igénylő feladatok számának. 
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3.9. A magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

 A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei, 

követelményei, formái 

A magatartás fogalma: 

▪ a magatartás a tanuló viszonya az iskola értékrendjéhez, a házirendben rögzített viselkedési normák és 

íratlan viselkedési szabályok betartásának szintjeihez, valamint társaihoz, tanáraihoz és az iskola más 

dolgozóihoz, 

▪ a magatartás nem azonos a magaviselettel, minthogy a magatartásjegy kialakításában nem csupán a 

fegyelmezettség szintje, sokkal inkább a közösséghez való viszony és a morális tulajdonságok (pl. 

becsületesség, kudarctűrés, önfegyelem) játsszák a döntő szerepet. 

A tanuló magatartásjegyében kifejezésre jut 

▪ az iskolába járási fegyelme (a házirendben meghatározott igazolatlanul mulasztott óraszám), 

▪ a társaihoz való viszonya (pl. segítőkészség, szolidaritás stb.), 

▪ a tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság…), 

▪ beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és az iskolai szervezésű 

rendezvényeken; 

▪ a tanuló korábbi magatartásához képest történt (pozitív vagy negatív irányú) változása, 

▪ óra alatti magaviselete (a fegyelmezettség szintje). 

A szorgalom fogalma: 

▪ a szorgalom a tanuló viszonya a tanuláshoz (aktivitás, érdeklődés). 

A tanuló szorgalomjegyében kifejezésre jut 

▪ a tanuló tudás iránti igénye (szelektál-e a tárgyak között vagy minden tárgyat igyekszik tanulni), 

▪ a tanuló képességéhez mért teljesítménye, 

▪ a tanuló feladattudata (kötelező feladatai megoldásának, elkészítésének minősége, igényessége), 

▪ a tanuló részvétele az órák menetében (aktivitás), 

▪ a tanuló írásos és manuális munkáinak külalakja, iskolai felszerelésére vonatkozó igényessége (pl. 

milyen gyakran hagy otthon kötelező felszerelési tárgyat). 

A szorgalomjegyben kifejezett értékelés alapelvei: 

▪ az abszolút teljesítmény helyett a relatív, tehát a képességhez mért teljesítmény minősítésének eszköze, 

▪ az órai aktivitás csak a személyiségből fakadó tulajdonságok figyelembevételével minősíthető (a zárt, 

csendes, lassú, elmélyült tanuló nem kaphat elmarasztalást, amiért az órákon ritkábban jelentkezik, 

nyilvános szereplést nem szívesen vállal önként), 

▪ a szorgalomjegyben tükröződnie kell a változásnak (a korábban tanúsított szorgalom javulásának vagy 

romlásának), 
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▪ a szorgalomjegytől – amennyire lehet – el kell különíteni a magatartásjegyet (a fegyelmezettség 

önmagában nem azonos a példás szorgalommal, a fegyelmezetlenség nem jelenti a szorgalom hiányát, 

illetve aki aktív, szorgalmas, nem biztos, hogy példás magatartású is). 

A magatartás és szorgalom minősítése: 

▪ az értékelést nevelési eszköznek tekintjük, amely visszajelzést ad a tanulóknak a róluk kialakított 

általános képről, ennek változásáról, valamint viszonyítás alapjául szolgálhat és motivációt jelenthet 

számukra, 

▪ a követelmények megfogalmazásánál figyelembe kell venni a korosztály életkori sajátosságait, 

▪ az iskolában eltöltött évek során fokozatosan kell a gyerekek gondolkodásában elmélyíteni és 

tudatosítani azon értékek fogalmát, amelyek tükrében minősítjük magatartásukat és szorgalmukat, 

hiszen célunk, hogy mindinkább magukénak érezzék őket, elfogadásuktól eljussanak a velük való 

azonosulásig.  

Folyamatos minősítés: 

▪ a pedagógusok folyamatosan, rendszeresen és következetesen reagálnak a tanulók megnyilvánulásaira 

(tanórán és tanórán kívüli szervezett foglalkozásokon), 

▪ kirívó magatartásbeli vétség, illetve a munkamorál feltűnő romlása esetén a szülőket szóban vagy 

írásban tájékoztatjuk, 

▪ kiemelkedő teljesítmény jutalma (pl. versenyeredmény, rendezvényen való szereplés, 

szervezőmunkában való részvétel…) szóbeli és írásbeli dicséret lehet, 

▪ a magatartás és a szorgalom értékelése általános iskolában valamennyi évfolyamon havi 

rendszerességgel történik, középiskola nappali rendszerű képzései esetén pedig félévente, 

▪ a magatartás és a szorgalom értékelését az osztályfőnökök koordinálják, egyeztetik az adott osztályt 

tanító pedagógusok szintjén. 

Félévi és tanév végi értékelés és minősítés a magatartás- és szorgalomjegyek kialakítása esetében: 

▪ az osztályzatok kialakításakor az adott időszak teljesítményét, valamint a félév, illetve az egész tanév 

alatt bekövetkezett változásokat kell figyelembe venni, 

▪ az értékelés és minősítés elsősorban a tanárok közvetlen tapasztalataira épül, és kiterjed a tanulók teljes 

iskolai tevékenységére, továbbá az iskolán kívül szervezett programok, versenyek, rendezvények 

területére, 

▪ az osztályzatok megállapítása az osztályfőnök feladata, aki a minősítésben felhasználja az osztályban 

tanító tanítók, szaktanárok véleményét, és figyelembe veszi az osztály tanulóinak értékelését is (ezeket 

saját belátása szerint kérheti írásban, statisztikailag feldolgozható formában, vagy szóban, esetleg 

indoklással), 

▪ az osztályfőnök javaslatát a testület többségi döntéssel véglegesíti (az adott osztályban több tantárgyat 

tanító pedagógus véleménye többszörösen számítandó, szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök 

véleménye a mérvadó), 

▪ lehetőséget kell adni a diákoknak önmaguk értékelésére és egymásról alkotott véleményük nyílt 

megbeszélésére is, 

▪ az értékelés és minősítés négy kategóriába való besorolással történik: 
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▪ a magatartás esetében példás (5), jó (4), változó (3) és rossz (2), 

▪ a szorgalom esetében példás (5), jó (4), változó (3) és hanyag (2) 

osztályzattal, 

▪ az osztályzatok megállapításához igyekeztünk olyan egységes szempontrendszert kialakítani, amely a 

tantestület egésze által elfogadható, az osztályfőnökök gyakorlatában jól hasznosítható, ám alkalmazása 

során természetesen figyelembe kell venni a tanulók és az osztályok egyéni jellemzőit és körülményeit, 

ugyanakkor iskolai szinten mégis törekednünk kell az egységes gyakorlatra, 

▪ nem szabad a tanuló magatartását és szorgalmát mereven, a személyiségvonásainak figyelmen kívül 

hagyásával értékelni és minősíteni, 

▪ semmilyen körülmények között nem megengedett a kollektív büntetés (csoport vagy osztály szintű 

alulértékelés), 

▪ az értékelés és minősítés semmiképp nem tükrözhet tanári rokon- vagy ellenszenvet, 

▪ az értékelés és minősítés nem büntetés és nem megtorlás, hanem folyamatos értékelés, melynek célja 

minden esetben a nevelés, a jobbítás, a segítségnyújtás, 

▪ amennyiben a kiskorú tanuló szülője nem ért egyet a pedagógusok által kialakított értékeléssel, 

minősítéssel, az osztályfőnöknek (ill. az osztályban tanító bármely tanárnak) törekednie kell a szülő 

meggyőzésére. 

 A magatartás értékelésének és minősítésének szempontjai (iránymutató szándékkal) 

Példás (5) 

▪ részt vesz a közösségi élet megszervezésében és védelmében, a közösségi tulajdont megbecsüli és védi 

(épület, berendezés, eszközök, szolgáltatások), 

▪ a közösségért végzett munkáját felelősséggel végzi (hivatali teendők, hetesség, tisztaság, pontosság), 

▪ az iskola célkitűzéseit magáévá teszi és megvalósításán dolgozik, 

▪ az iskolai házirendet megtartja és másokkal is megtartatja, 

▪ nincs fegyelmi büntetése, 

▪ mások véleményét tiszteletben tartja, munkájukat becsüli és segíti (bírálat, kritika), 

▪ a gyengébbeket felkarolja és erejéhez mérten segíti (tanulás, barátság), 

▪ iskolai munkáját lelkiismeretesen végzi, önművelésén tudatosan dolgozik (emiatt a változó szorgalmú 

nem lehet példás magatartású), 

▪ a többiek felnéznek rá (pozitív példakép), 

▪ önismeretre, önnevelésre törekszik (önuralom, fegyelmezettség, türelem), 

▪ egyeneslelkűség, becsületesség, őszinteség, udvariasság jellemzi, 

▪ meg nem engedett módon nem törekszik előnyökhöz jutni, s az ilyen előnyszerzést elítéli, 

▪ a fizikai munkát becsüli és szívesen végzi, 

▪ szórakozásaiban nem könnyelmű, másokra is tekintettel van, 
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▪ testi egészségét védi (alkoholfogyasztás, dohányzás mellőzése), testét gondozza (sportol!), ruházata 

tiszta, ápolt. 

▪ környezetének kialakításában esztétikai igényesség jellemzi. 

Jó (4) 

▪ az iskola célkitűzéseit elfogadja, megvalósításukra törekszik, 

▪ közösségi ember, a közösségi tulajdont nem rongálja, hanem védi, 

▪ mások véleményét meghallgatja, munkáját nem akadályozza, bírálatában általában pozitív, 

▪ iskolai munkáját, megbízatásait elvégzi, 

▪ a gyengébbeket nem bántja, ha alkalma van rá, segíti őket, 

▪ igyekszik nevelni magát, ritkán vét az önuralom és a fegyelem terén, 

▪ becsületes és őszinte, 

▪ a meg nem engedett előnyszerzés módszereit elítéli, és nem is csal, 

▪ nem vonja ki magát a fizikai munka alól, 

▪ szórakozásaiban nem túlzó, a jó ízlést nem sérti, 

▪ testét gondozza, ruházata rendes és tiszta, káros szenvedélyei nincsenek, 

▪ maximum egy súlyos fegyelmi büntetése van. 

Változó (3) 

▪ az iskola célkitűzéseit csak részben fogadja el, szembe is fordul velük, 

▪ önző, a közösségi tulajdont nem becsüli, 

▪ kritikája kíméletlen, romboló, 

▪ kötelességteljesítésében, megbízatásai vállalásában hanyag, 

▪ a gyengébbeket bántja, 

▪ megalkuvó, cinikus, 

▪ nem törekszik önuralomra, fegyelmezettségre, 

▪ kihívóan feltűnést keltő, 

▪ a meg nem engedett előnyszerzés módszereit elfogadja és él velük, 

▪ a fizikai munka alól kivonja magát, 

▪ szórakozásaiban túlzó, könnyelmű, másokra nincs tekintettel, 

▪ teste, ruházata gondozatlan, rendetlen, 

▪ egészsége védelmében könnyelmű (dohányzás, alkoholfogyasztás), 

▪ súlyos fegyelmi büntetésben többször részesült. 

Rossz (2) 

▪ az iskola célkitűzéseit nem fogadja el, szembehelyezkedik velük, 
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▪ elsősorban saját érdekeit nézi, a közösség életét zavarja, 

▪ a közös tulajdont rongálja, 

▪ kötelességét csak büntetés kilátásba helyezése esetén végzi, 

▪ szertelen, durva, botránkoztató, 

▪ bármi áron érvényesülni akar, 

▪ figyelmeztetés ellenére súlyosan megsérti az együttélés szabályait és az intézet rendjét, 

▪ iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért a fegyelmi büntetések valamelyik súlyosabb fokozatában 

részesült. 

Megjegyzés: 

▪ a magatartás elbírálásakor a felsorolt szempontok közül legalább kétharmadának együttes megléte (vagy 

megsértése) szükséges, 

▪ a fenti minősítéseket módosíthatják a házirendnek az igazolatlan hiányzásokra vonatkozó előírásai 

 A szorgalom értékelésének és minősítésének szempontjai (iránymutató szándékkal) 

Példás (5) 

▪ munkáját rend, fegyelem, pontosság és igényesség jellemzi, 

▪ az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken, ill. az iskola nyújtotta egyéb 

önképzési lehetőségeket kihasználja, 

▪ a tanítási órákra képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen felkészül, 

▪ az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. 

Jó (4) 

▪ többletmunka nélkül, tehetségének megfelelően tanul, 

▪ irányításra szorul, néha ösztönzést igényel, 

▪ hangulata hatással van munkájára, 

▪ néha kapkod és pontatlan, 

▪ az érdeklődési körébe tartozó tárgyakból jó eredménnyel dolgozik, de a többieket elhanyagolja. 

Változó (3) 

▪ nem tanul tehetségének megfelelően, 

▪ a munkájára folytonosan figyelmeztetni kell, 

▪ munkájának külalakja gondozatlan, 

▪ munkavégzésében kiszámíthatatlan, ötletszerű, válogat, 

▪ egy tárgyból elégtelen. 

Hanyag (2) 

▪ munkájával nem törődik, rendszeresen elhanyagolja, munkájában megbízhatatlan, 

▪ képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 
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▪ egy vagy több tárgyból elégtelen. 

Megjegyzés: 

▪ a szorgalom elbírálásakor az egyes osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább 

kétharmadának az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
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 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 

éskorlátai 

A „házi feladat” és „házi dolgozat” céljai: 

▪ újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat, 

▪ készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat, 

▪ önálló kutatómunkát végezni valamely témában, 

▪ alkotómunkát végezni valamely témában. 

A „házi feladat” és „házi dolgozat” elvei: 

▪ házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja), 

▪ a házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tanulónak 

naponta minimum 5-6, sőt akár 7-8 órája is van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően 

megoldandó feladatot, 

▪ csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes (ha ez a 

csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak mindig legyen olyan része, 

amelynek elvégzésére, elkészítésére, megoldására mindenki képes, 

▪ a házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) ellenőrizni 

kell – a szaktanárok az írásbeli házi feladatokat ellenőrzik, a hibás megoldásokat kijavítják – 

pedagógusaink törekszenek arra, hogy a tanulókat az írásbeli házi feladatok rendszeres elkészítésére 

ösztönözzék, 

▪ az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a mulasztás 

okai szerint 

▪ nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául szolgáló anyag nem 

értéséből fakad, 

▪ meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül (pl. igazolt betegség) 

mulasztotta azt el, 

▪ a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel (érdemjegyet csak tudásra 

adunk, míg az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető, ezért a házi feladat elvégzésének 

hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és módszerekkel lehet és kell büntetni, mint 

pl. a feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában történő megíratása, pótfeladat 

kitűzése stb.), 

▪ az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a 

befektetett munka arányában – jutalmazni kell, 

▪ tanítási szünet idejére kötelező házi feladat nem adható, a szünetet megelőző és követő napokra is csak 

annyi, amennyi egyik óráról a másikra szokásos, 

▪ a beadandó házi dolgozat vagy alkotás (könyvtári vagy internetes kutatómunka, forrásfeldolgozás, 

projektfeladat, képzőművészeti alkotás stb.) a tanuló nagyobb elmélyülést igénylő, egyéni vagy 

csoportos kutató, ill. gyűjtőmunkára épülő, vagy a tanuló kreativitását igénylő munka, mely az aktuális 

tananyagrészhez kapcsolódik és a tanórai keretek közt elsajátított ismeretek elmélyítését vagy 

kiegészítését szolgálja. 
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A „házi dolgozat” íratásának rendje és korlátai: 

▪ a beadandó házi dolgozat vagy alkotás elkészítésének, beadásának határidejét különös gonddal, a 

tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell kitűzni, legalább három tanítási héttel előre, 

▪ az elkészítési, beadási határidőt a szaktanár úgy határozza meg, hogy a határidőt megelőző két hétre 

másik, már kiadott házi dolgozat határideje ne essék, 

▪ a beadandó házi dolgozat vagy alkotás elkészítési, tartalmi és formai követelményeit tanórán, 

valamennyi tanuló számára világosan kell meghatározni, 

▪ a tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. 

versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló 

kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta. 

▪ az elkészített, beadott házi dolgozatot vagy alkotást a szaktanár a kitűzött határidőt követően 15 tanítási 

napon belül kijavítja és meghatározott szempontok szerint érdemjeggyel értékeli, 

▪ igazolt mulasztásra hivatkozva a tanuló a szaktanártól kérheti a beadási határidő módosítását. 

Az otthoni felkészüléshez kötelezően előírt szóbeli feladatok kiadásának rendje és korlátai: 

▪ az otthoni felkészüléshez előírt kötelező szóbeli házi feladatot a szaktanár a tanórán adja ki, 

▪ a kiadott feladatot a szaktanár a kiadását követő tanórán kéri számon, 

▪ a kiadott feladat elvégzése a tanulók számára kötelező, kivéve, ha a szaktanár a feladatot kifejezetten 

szorgalmi házi feladatként adja ki, 

▪ a kötelező szóbeli házi feladatból a szaktanár a tanulót a következő tanórán beszámoltathatja, 

teljesítményét érdemjeggyel értékelheti, kivéve, ha az itt felsorolt feltételek valamelyike nem teljesül, 

vagy a tanuló az előző tanóráról igazoltan hiányzott – ilyenkor a tanuló kérésére a kapott érdemjegyet 

az értékelésnél, minősítésnél nem vesszük figyelembe. 

Az OKJ vizsgát előkészítő szakdolgozatot, érettségi projektmunkát és egyéb vizsgafeladatot – annak 

pontos leírásával – a beadási határidő előtt a vizsgaszabályzatban rögzített határidőre kell kiadni. 

 2.10.1 Tájékoztatás az értékelésről 

Jelen pedagógiai programban található értékelési, mérési eredményekről, tanulmányi idejük alatti vizsgák 

eredményéről a szülő, gondviselő a Kréta iskolai alaprendszer e-naplóján keresztül az év elején kiadott 

felhasználónévvel, jelszóval belépve rendszeresen tájékozódhat.   

 Projektoktatás 

Az iskola vezetője évfolyamonként projektoktatást szervezhet, mely kapcsolódhat a témahetek adott évi 

témájához, valamint a lelki napok keretében feldolgozott alaptémákhoz. 

 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban az osztálylétszámtól függően csoportbontásban tanítjuk a szakmai gyakorlati tárgyakat (a 

jogszabályban előírt csoportlétszámoknak megfelelően) valamint a pedagógiai programunk órahálóiban 

kiemelt közismereti tárgyakat, illetve szükség szerint más tantárgyakat is (a fenntartó engedélyével). 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére 

és tanulók tudásának megalapozására. 
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4. Az iskola egészségnevelési elvei 

Törvényi háttér: Magyarország Alaptörvénye (2011. IV. 25) XX. cikk. 

Egészségügyi jogszabályok 

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 9.5 pontja részletesen foglalkozik a környezet-

egészségügy oktatásával, nevelésével. Az oktatás, nevelés és szakképzés környezet-egészségügyi 

feladatait két nagy területre osztja: 

Környezet-egészségtani szakismeretekre és módszerekre azoknak a szakembereknek van szükségük, 

akiknek ez munkakörükkel közvetlenül összefügg. Számukra ezt a képzés során a képzési követelmények 

előírják. A környezetegészség kultúrája ugyanakkor az életvitel részeként a hétköznapi tudás és 

szokásrendszer egyik fontos eleme, minden embert érintő kulturális tényező. E kultúra az emberek életviteli 

szokásaiban, életmódjukban, értékrendjükben tükröződik. Kialakulása a családi szocializációban kezdődik, 

később az intézményes nevelés, oktatás és az iskolarendszeren kívüli hatások együttesen formálják. 

1998-ban, Koppenhágában a WHO Európai Regionális Bizottsága elfogadta az Európai Egészség 21. 

nyilatkozatot, amelynek célkitűzései többek között kimondják, hogy 2015-re a lakosságnak a társadalom 

minden rétegében egészségesebb életmódot kell kialakítani, és hogy a régió lakosságának olyan 

biztonságosabb fizikai környezetben kell élnie, ahol az egészségre veszélyes szennyező anyagok nem 

haladhatják meg a nemzetközileg elfogadott határértékeket.  

Az Egészségügyi Világszervezet számos idevonatkozó dokumentuma, az „Egészség 21” Regionális 

Stratégia szakmai hátteret nyújt a hazai az „Egészség évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja” 2002 

kidolgozásához. Előzménye a Nemzeti Népegészségügyi Program (1066/2001 Kormányhatározat). A 

Program illeszkedik az EU népegészségügyi prioritásaihoz, és hazánk uniós csatlakozása további lendületet 

ad a sikeres végrehajtásnak 

„Legfőbb érték az ember”, amelynek alapja az egészség. Az egészség azonosítható a testi, lelki és szociális 

harmónia állapotával. Fontos, hogy tanulóink felismerjék az egészség értékjellegét. E cél akkor érhető el, 

ha kialakítjuk tanítványainkban az önmagukért és másokért érzett felelősség tudatát 

4.1. Az iskolai egészségnevelési programban alkalmazható módszerek 

Hagyományos felvilágosító tevékenység: 

▪ egyfelől az egészségkárosító magatartásformák veszélyeire hívja fel a figyelmet – általában elrettentő 

tartalmú információk bemutatásának eszközével –, másrészt megoldásként kínálja a helyesnek vélt 

egészségmagatartást, 

▪ veszélye, hogy az ismeretek átadásának nem feltétele a hallgatóság aktív bevonása, 

▪ tapasztalatok szerint az ismeretek ilyen módon történő átadása önmagában nem elegendő a viselkedés 

befolyásolására, hiszen a háttérben meghúzódó motivációk lényegesen erősebbek lehetnek, 
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▪ ebbe a csoportba tartoznak az iskolai felvilágosító előadások, a különböző időszaki kiadványok, 

brosúrák.  

Rizikócsoportos megközelítés: 

▪ korai szűrés eredményeként feltárt egészségi (nem fertőző betegség) problémákkal, avagy szociális 

helyzetük szempontjából veszélyeztetettek felmérése, majd a körükben végzett célzott 

egészségfejlesztő, betegség megelőző tevékenység, 

▪ iskolai szinten ez valósul meg az orvosi vélemény alapján könnyített, vagy gyógytestnevelési 

foglalkozásokon részt vevő diákok esetében (differenciált testi nevelés). 

Társas-érzelmi készségek fejlesztését fokozó beavatkozások: 

▪ az érzelmi nevelést előtérbe helyező modell a személy konfliktuskezelési eszköztárának gyengeségeit 

nevezi meg az egészségkárosító magatartásformák kialakulásának háttereként, 

▪ ez a módszer lehetőséget biztosít résztvevői számára a szocializációra, a társas-kommunikációs 

készségeik fejlesztésére, 

▪ ilyenek például a serdülőkori készségfejlesztő vagy önismereti csoportfoglalkozások, amelyek a 

csoportvezetésben képzett szakembert kívánnak, 

▪ az önismeret fejlődésétől remélhetjük, hogy a diákok ellenállnak az egészségkárosító 

magatartásformáknak, nemet mondanak a káros szenvedélyeknek. 

A NETFIT felmérés 

Az új fizikai fittségmérési rendszer a NETFIT, vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 

elnevezést kapta. A Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet módosítását, amely nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi mérésének rendszerét, 

valamint szabályozza annak tartalmi kereteit. Ennek köszönhetően a NETFIT® rendszer segítségével 

mérik fel a testnevelők a diákok fittségi állapotát az adott tanév meghatározott mérési időszakában. 

▪ A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, 

hajlékonyságát és testösszetételét.  

▪ A mérések eredményei teszttől függően két illetve három zónába kerülhetnek: egészségzónába, 

fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába. 

▪ A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden tanuló 

számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét ajánlásokat fogalmaz meg 

a fejlesztés érdekében. 

▪ A mérések szorosan kapcsolódnak a mindennapos testnevelés rendszeréhez, s azok eredményei részletes 

információkkal szolgálnak a tanulók aktuális fizikai, fittségi állapotáról, mind a tanulók, a szülők és a 

testnevelők részére. 

▪ Motiválni lehet a tanulókat a test-kulturális alapismeretekre, a tudatos testedzésre, a rendszeres fizikai 

aktivitásra szánt idő és anyagi ráfordítás többszörös megtérülésére. 

A NETFIT® újszerűsége: 

▪ a tudományos megalapozottság; 

http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ad6843fc3bc800a8e7aa6d4f663eab355c950f75/dokumentumok/c69b7adc905965e8bf7c1bc16273b82ec31db9a6/letoltes
http://www.magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/ad6843fc3bc800a8e7aa6d4f663eab355c950f75/dokumentumok/c69b7adc905965e8bf7c1bc16273b82ec31db9a6/letoltes
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▪ a tanulók minősítésének kritériumorientált módszere; 

▪ a személyre szabott visszajelentő és értékelő modul; 

▪ az egészségközpontúság; 

▪ a motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtásában; 

▪ pedagógiai alkalmazhatósága; 

▪ online adatkezelő rendszer. 

4.2. Feltételek, rendelkezésre álló eszközök 

Tárgyi feltételek 

Az iskolai egészségneveléshez szükséges tárgyi feltételek megfelelőek, mind műszaki téren (multimédiás 

szakterem, projektor, tv, videó/dvd/cd lejátszó…), mind pedig a prevenciós szakanyagok szintjén 

(szakkönyvek, szemléltető anyagok, videó kazetták, dvd és cd lemezek). A későbbiekben szükségessé váló 

anyagok a taneszköz-fejlesztés évi beszerzéseivel tervezhetőek. 

Órakeret 

Az egészségneveléssel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges órakeretet minden évfolyamon a 

biológia és az osztályfőnöki órák időkerete foglalja magába. 

Személyi (humán) feltételek 

Az egészségnevelési program megvalósításába bevonható, intézményi szinten jelenleg rendelkezésre álló 

humán erőforrás: 

▪ az iskola biológia szakos tanárai, 

▪ az osztályfőnöki munkaközösség vezetői és tagjai, 

▪ mentálhigiénés (lelkigondozói) végzettséggel rendelkező pedagógus, 

▪ bizonyos témaköröknél az ismeretátadás és a prevenciós tevékenység elvégzéséhez szükséges külső 

szakemberek bevonása is, pl. iskolaorvos, védőnő, pszichológus, rendvédelmi szervek munkatársai, 

civil szervezetek szakemberei. 

Módszerek 

▪ játékok, 

▪ közösségépítés, 

▪ művészetek, 

▪ programok. 
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4.3. Az iskolai egészségnevelés területei 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek/témáknak az iskola 

pedagógiai rendszerébe be kell épülnie. Ezen témák a következők: 

▪ önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, 

▪ tanulási technikák, a tanulási környezet kialakítása, 

▪ az idővel való gazdálkodás fontossága, 

▪ a személyes válsághelyzetek felismerése és megoldási stratégiák ismerete, 

▪ az egészséges táplálkozás élelmiszerbiztonság, 

▪ szenvedélybetegségek (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat) 

▪ szexuális felvilágosítás, párkapcsolatok, családtervezés, AIDS prevenció, 

▪ a betegség és gyógyulást segítő magatartások, elsősegélynyújtás, 

▪ személyi higiénia, testi-lelki egészség, 

▪ személyes biztonság, balesetvédelem (iskola, közlekedés), 

▪ testedzés, mozgás, egészséges testtartás, 

▪ személyiségfejlődés elősegítése, önismeret, tanulási technikák, 

▪ egészséges környezet (tanulási környezet, természethez való viszony). 

4.4. Az iskolai egészségnevelés színterei 

Iskolaorvos, védőnő feladatai: 

▪ iskola-egészségügyi feladatok ellátása, 

▪ tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, kötelező szűrővizsgálatok lebonyolítása, 

▪ tanulók elsősegélyben való részesítése, 

▪ közreműködés a közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás-egészségügyi és 

balesetvédelmi feladatok ellátásában, az iskola vezetésével egyeztetve, 

▪ védőnői feladat még az iskolai egészségnevelésben való részvétel. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulóink (BTMN) és a sajátos nevelési igényű 

tanulóink (SNI) ellátásában, problémáik diagnosztizálásában, szakvéleményük elkészítésében az Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI) helyi intézménye jár el.  

Iskolai keretek közt megvalósuló egészségnevelési feladatok: 

▪ biológia órákon: az egyes szervek, szervrendszerek működéséhez kapcsolódó egészségügyi 

vonatkozású részek, szexuális felvilágosítás, testi higiénia, elsősegélynyújtás, 

▪ osztályfőnöki órákon: szenvedélybetegségekkel való foglalkozás, párkapcsolat, családtervezés, 

szexuális felvilágosítás, 

▪ valamennyi tantárgy vonatkozásában: a tantárgyhoz kapcsolódó balesetvédelmi rendszabályok 

ismertetése az adott tantárgy első foglalkozásán történik, 
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▪ ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében, pl. reggeli torna, rendszeres és egészséges 

táplálkozás, illetve folyadékbevitel, az évszaknak megfelelő öltözködés, 

▪ az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl. az étrend összeállításában való 

részvétel, példamutató iskolai hatás, 

▪ termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő megfelelő kialakítása, 

▪ pedagógusok, dolgozók személyes példamutatása, 

▪ iskolai hirdetők „egészség” rovatai, 

▪ média, iskolaújság, faliújság, honlap (pl. aktuális téma önálló feldolgozása, tablókészítés, gyűjtőmunkák 

faliújságon történő megjelenítése), 

▪ mindennapos (vagy tömbösített) testedzés programja, testnevelés óra (legalább heti 3 órarendi óra), 

sportkörök, 

▪ természettudományos tanórák megtartása lehetőség szerint szaktanteremben történjen. 

Tanórán kívüli foglalkozások egészségnevelési lehetőségei: 

▪ ismeretterjesztő előadások, kiállítások, 

▪ témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek 

▪ szabadidős foglalkozások, nyári táborok,  

▪ kirándulások, túrák (rendszeresen, egészséges környezetben), 

▪ egészségnevelési akciók (pl. sportversenyek, rendezvények). 

Tájékoztató fórumok: 

▪ szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató (szülők felkészítése), 

▪ szakmai tanácskozások, tréningek (tanárok felkészítése) – helyszíne lehet más intézmény is, 

▪ kortárs segítők képzése (tanulók felkészítése) – színtere lehet az iskola vagy más képző intézmény. 

4.5. Egészségnevelés a szakképzés területén 

A jövő szakembereivel tudatosítani kell, hogy az ember termelő-fogyasztó tevékenysége során valamennyi 

földi szférában változásokat okoz. A változások csökkentéséhez bővíteni kell látókörüket, meg kell 

ismertetni a közvetlen és tágabb környezetük élő és élettelen elemeinek kölcsönös kapcsolatát. Ki kell 

alakítani az esztétikus környezet és egészséges életmód iránti igényt. 

Tudatosítani kell a természeti és társadalmi környezet változásait az urbanizáció, az ipari termelés 

egészséget veszélyeztető hatásait. 

Szakmai képzésükben ismerjék meg a környezetbarát anyagok, technológiák fontosságát. 

Legyen természetes számukra a szelektív hulladékgyűjtés. 

Feltétlenül tudatosítani szükséges, hogy felelősséggel tartozunk az emberi élet fennmaradásáért, saját 

utódainkért, születendő gyermekeinkért. A káros szenvedélyeket el kell kerülnünk, illetve meg kell 

előznünk kialakulásukat. 

Célok: 

▪ az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése, 
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▪ szelektív hulladékgyűjtés, 

▪ takarékoskodás a vízzel és a villannyal, 

▪ a tanulók ismerjék meg szűkebb környezetüket, lássák az értékeket, problémákat, ápolják a 

hagyományokat. 

4.6. Az egészségneveléssel kapcsolatban megfogalmazott céljaink 

Rövid távú céljaink: 

▪ az egészségnevelési programunk feladatainak ellátására az egészségfejlesztésben képzett, többlet 

szakértelemmel rendelkező kollégát (egészségnevelő) kell megbízni – feladata az intézményi 

egészségnevelési feladatok koordinálása, irányítása, partnerkapcsolatok biztosítása, osztályfőnöki 

munka segítése (egyes témakörök feldolgozásában), külső szakemberek előadásainak szervezése, 

pályázatok készítése, 

▪ egészségnevelésben szerepet vállaló kollégák szakirányú továbbképzésének biztosítása, 

▪  minden tanulónk a 10. évfolyam végéig kapjon korszerű felvilágosító ismereteket a szexualitás és a 

szenvedélybetegségek témakörében, a „kényes” témáknál (pl. kábítószer-használat) külső szakemberek 

bevonásával, 

▪ minden olyan prevenciós tevékenység támogatása, amely tanulóink egészségét szolgálja, 

▪ egészségnevelési verseny szervezése. 

Középtávú céljaink: 

▪ személyi feltételek folyamatos fejlesztésével egészségfejlesztő team létrehozása (tagjai: az 

intézményvezetés egy tagja, egészségfejlesztésért felelős pedagógus, biológia szaktanárok, 

osztályfőnöki munkaközösség vezetője), 

▪ iskolai egészségfejlesztési program teljes körű kiépítése a minőségfejlesztésben ismert PDCA ciklus 

ismérvei alapján, 

▪ intézményi helyzetfelmérés alapján (módszere: SWOT, kérdőív) a legfontosabb célok kiválasztása, 

majd ezek lebontása intézkedési (cselekvési) tervvé, 

▪ a program megvalósítását folyamatos ellenőrzés és önértékelés kíséri, ami alapján a terv módosítható. 

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

▪ belső résztvevők: pedagógusok (szaktanárok és diákotthoni nevelők, különösen a hitoktatók és az 

osztályfőnökök), iskolaorvos, védőnő, iskolapszichológus, 

▪ külső partnerek: gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szervezetek, nevelési tanácsadó, 

sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők… 

4.7. Gyógytestnevelés 

A tanulók mozgásszegény életmódja miatt egyre több mozgásszervi, egészségi problémákkal küszködő 

tanulóval találkozunk, akik ennek következtében nem hagyományos testnevelés órán kell részt vegyenek, 

hanem könnyített vagy gyógytestnevelés órán. A gyógytestnevelés órák feladata a prevenció, a meglévő 

fizikai állapot megőrzése, javítás, illetve a rehabilitáció. Ezt a feladatot elkülönítve, az érintett tanulók 

számára külön szervezett gyógytestnevelés órák keretében lehet csak ellátni, hiszen a feladatok más 
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jellegűek, mást kell végrehajtaniuk, más teljesítményt kell elérniük, mint egészséges társainak. 

Gyakorlatilag a gyógy testnevelő felügyelete és irányítása mellett személyre szabottan végzik a feladatokat. 

Ezzel megelőzzük fizikai állapotuk romlását, illetve az esetleges sérülések után gyorsabbá tehetjük 

felépülésüket. 
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5. Az iskola környezeti nevelési elvei 

5.1. Törvényi háttér 

Magyarország Alaptörvénye XXI. cikk. 

5.2. Környezet- és természetvédelmi jogszabályok 

Környezetvédelmi törvény, A törvény célként az ember és környezete harmonikus kapcsolatának 

kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme és a fenntartható fejlődés környezeti 

feltételeinek biztosítását fogalmazza meg. 

Legfontosabb alapelvei: a megelőzés, az elővigyázatosság, a leghatékonyabb megoldás, a helyreállítás, a 

felelősség, az együttműködés, a tájékozódás és a nyilvánosság. A törvény 54. § 1. cikkelye szerint „minden 

állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére”. A nevelés 

állami és önkormányzati feladat. Legfontosabb dokumentumaként a NAT-ot, a Nemzeti Környezetvédelmi 

Programot (illetve annak részeként a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramot) említi. 

A Természetvédelmi törvény kimondja, hogy a természeti értékeink védelme, a természetvédő szemlélet 

kialakítása elsődleges állami feladat. Kiemelt szerepet kell biztosítani a természet értékeinek megóvásában 

a civil szférának, az állampolgároknak, hiszen a nemzeti kincsnek minősülő természeti értékeink 

megőrzése az állampolgárok és önszerveződő csoportjaik aktív részvétele nélkül nem lehetséges. 

A géntechnológiai tevékenységről szóló törvény foglalkozik az oktatással, a képzéssel és a 

tájékoztatással. Ennek értelmében „Az állami feladatok ellátása során a Kormány gondoskodik arról, hogy 

a géntechnológiával módosított szervezetek felhasználóival, fogyasztóival az iskolai és az iskolán kívüli 

oktatás, képzés, tájékoztatás keretében ismertetésre kerüljön a géntechnológia lényege és alkalmazásai, az 

így módosított szervezetek használatának környezeti, egészségügyi, gazdasági, társadalmi hatásai és 

kockázatai”. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény célja, hogy elősegítse az állatvilág egyedeinek 

védelmét, fokozza az emberek felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében, 

valamint meghatározza az állatok védelmének alapvető szabályait. A törvény kimondja, hogy az oktatás 

során állatkísérletek elvégzésére a diákokat nem lehet kötelezni. 

Nemzeti Környezetvédelmi Program helyzetértékelése szerint: „A környezetvédelemben felmerülő 

problémák jelentős része vezethető vissza arra a tényre, hogy Magyarországon még nem megfelelő szintű 

a környezeti tudatosság foka. A lakosság ismeretei a környezetről, a környezetvédelemtől, annak 

megóvásáról hiányosak, és többnyire nem megfelelő színvonalúak.”. A társadalmi részvétel és tudatosság 

erősítésében kiemelkedő szerepe van a közoktatási, felsőoktatási és kulturális intézményekben folyó 

tevékenységnek. 

1999-ben elkészült a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, a Globális Környezeti Alap és az UNEP (ENSZ) 

támogatásával. Az akcióprogram elkészítését az 1992-es Rió de Janeiróban megrendezett Környezet és 

Fejlődés Konferencián aláírt – általunk 1995-ben ratifikált biodiverzitás egyezmény – tette feladatunkká. 

E szerint minden államnak joga és kötelezettsége megőrizni saját természeti értékeit, gazdaságát, és az 

abból szerzett tudást. Ez csak társadalmi összefogással valósítható meg. 

A 2000. évi Hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. Törvény 54. §-a kimondja, hogy a Kt. 54-55. §-ában 

foglaltak alapján a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ismereteket oktatni kell, azok a Nemzeti 
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Alaptanterv részét képezik. Ezeknek az ismereteknek az oktatásával és terjesztésével – az állami, 

önkormányzati intézmények és más szervezetek bevonásával, valamint közszolgálati hírközlő szervek 

igénybevételével – elő kell segíteni, hogy a társadalom környezeti kultúrája növekedjen. 

5.3. Helyzetkép, adottságok 

Belső – maga az iskola  

Tárgyi feltételek  

▪ az iskola természeti környezete (csend, jó levegő, egyéb kedvező természeti adottságok megléte), 

▪ mindennapos testedzés lehetőségei (tornaterem, udvar, sportpálya, kondi terem), 

▪ lelkigyakorlatokhoz, igeliturgiákhoz alkalmas helyiség megléte, 

▪ kulturális programokra alkalmas helyiség megléte, 

▪ büfé, étkező, étel-ital automata helyi lehetőségei, 

▪ építészeti szabványoknak, katasztrófavédelmi és egészségügyi előírásoknak való megfelelés, 

▪ folyamatos felújítások teszik mind szebbé, komfortosabbá, élhetővé az épületeket, 

▪ baleseti veszélyek nincsenek, 

▪ tisztaság, higiénés viszonyok fontossága, 

▪ friss levegő utánpótlás (szellőztetés), természetes nappali megvilágítás biztosítása.  

Példamutató környezet: 

▪ tantermek, folyosók növényekkel való ellátása, 

▪ anyag és energiatakarékos, környezetbarát intézményműködtetés, 

▪ pedagógusok, dolgozók személyes példamutatása, 

▪ kerékpáros, gyalogos és tömegközlekedés igénybevételével történő közlekedés ösztönzése, 

▪ szelektív hulladékgyűjtés, 

▪ iskolai hirdetőtáblák „zöld” rovatai. 

Megvalósult környezeti nevelési tevékenységek: 

▪ előadások, múzeumlátogatások, kirándulások, túrák, sportfoglalkozások, versenyek szervezése vagy 

azokon való részvétel, 

▪ természetjáró séták tudatos és ismereteket közlő alkalmai, élővilág megfigyelése, geológiai 

megfigyelések, projektek. 

Külső – a település és a régió helyi értékei 

Az iskolára fontos szerep hárul a környezetében található értékek megismertetésében, bemutatásában. 

Fontosnak tartjuk elsősorban Balatonfüred-Balatonarács, iskolánk közvetlen környezetének, ezen túl az 

iskolánkat magába foglaló megye, régió történetének, természeti szépségeinek és néprajzi értékeinek 

bemutatását, aminek megvalósulása tanórai kereteken belül, illetve azon kívül (szakkör, kirándulás) 

egyaránt történhet. 
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5.4. Erőforrások 

 Humán erőforrás: 

▪ a környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet 

résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, 

együttműködést alakítsanak ki, különösen, hogy a résztvevők és a közöttük kialakuló együttműködés 

egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is, 

▪ a pedagógusok kidolgozzák és a tantárgyakba építve tanítják az egyes környezeti tartalmakat (a tanórák 

környezeti tartalmát a munkaközösségek határozzák meg), 

▪ különösen a természettudományos tantárgyakban van sok lehetőség, de mellette az iskola minden 

tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával példát mutasson a tanulók 

számára, 

▪ az osztályfőnöki munkaközösség koordinálása mellett az egészségneveléshez kötődő környezeti 

nevelési tartalmak feldolgozása is osztályközösségi szinten történik, ahol lehetőség van az aktualitások 

azonnali megbeszélésére, 

▪ a közvetlen környezet (osztályterem) szépítése, dekorálása is az egyes osztályközösségek szintjén 

realizálódik, 

▪ az adminisztratív és a technikai dolgozók támogatják a tanári munkát az egyes programok hátterének 

biztosításával (adminisztráció, pénzügyi és pályázati elszámolások), ezen kívül biztosítják a programok 

tárgyi feltételeit, 

▪ a tanulók a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka során tanórai 

és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el, 

▪ fontos feladatunk, hogy kialakítsuk a tanulókban a környezet tisztaságára való igényt, ezért bevonjuk 

őket környezetük szépítésébe, tisztán tartásába (tavaszi nagytakarítás, ügyeleti rendszer), 

▪ az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola harmonikus 

együttműködése, 

▪ fontos, hogy a szülők is megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit az iskola 

is közvetíteni kíván, 

▪ fontos a szülők szerepe azért is, mert az egyes külső helyszínen megvalósuló környezeti nevelési 

programok (pl. múzeumlátogatások, kirándulások) anyagi fedezetét az Ő segítségükkel teremtjük elő 

▪ külső résztvevők, pl. szakemberek, környezetvédők, erdészek, meteorológusok, művészek, 

▪ külső intézményekkel, civil és egyházi szervezetekkel sokoldalú kapcsolatok építhetők ki, 

▪ különböző intézmények (múzeumok, kiállítóhelyek, nemzeti parkok…) meglátogatása, szakmai 

előadások szervezése színesebbé, tartalmasabbá teszi a környezeti nevelést, 

▪ pályázati kiírásokkal, szakmai anyagok küldésével is több intézmény és szervezet segíti munkánkat. 
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 Technikai felszereltség, taneszközök: 

▪ iskolánk technikai felszereltsége (számítógéptermek a tanulók számára is elérhető Internet 

hozzáféréssel, korszerű IKT eszközök, digitális ismerethordozók, könyvtár környezet-

/természetvédelmi tárgyú könyvekkel) a környezeti nevelés célrendszerének megfelelő. 



- 85 - 

6. Jövőkép – alapelvek és célok 

Iskolánk feladatának tekinti azt, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel, készségekkel és 

szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak pillanatnyi érdekeik szerint, hanem a Föld egészének 

fennmaradása érdekében cselekedjenek. Ennek eléréséhez a következő célok megvalósulását tartjuk szem 

előtt az iskolai élet valamennyi színterén, valamennyi tevékenységünket áthatva. 

6.1. Általános célok és értékek: 

▪ elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő 

nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő 

természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát (NAT), 

▪ kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartást, 

egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvvé, 

▪ érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt, 

▪ bekapcsolni az intézményt a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, 

▪ képessé tenni a tanulókat arra, hogy személyes tapasztalataik alapján együtt tudjanak működni a 

környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

6.2. Pedagógiai célok: 

▪ általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi 

megalapozása, 

▪ ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése, 

▪ rendszerszemléletre nevelés, 

▪ fenntarthatóságra nevelés, az elveivel való azonosulás elősegítése, 

▪ környezetetika hatékony fejlesztése, 

▪ érzelmi és értelmi környezeti nevelés, 

▪ tapasztalatokon alapuló, kreatív környezeti nevelés, 

▪ tolerancia és segítő életmód kialakítása, 

▪ környezettudatos magatartás és életvitel kialakításának segítése, 

▪ állampolgári – és egyéb közösségi – felelősség felébresztése, 

▪ az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése, 

▪ egészséges életmód igényének kialakítása, ehhez szükséges technikák és módszerek elsajátítása, 

▪ helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések felismerése képességének kialakítása, fejlesztése, 

▪ problémamegoldó gondolkodás, döntőképesség fejlesztése, 

▪ globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése, 

▪ vitakészség, kritikus véleményalkotás, kommunikációs kultúra fejlesztése. 
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6.3. Konkrét célok és feladatok 

 Rövid távú céljaink: 

▪ a már megvalósult, illetve folyamatosan végzett tevékenységek mellett a következő területeken 

kívánunk új, rövid távú célokat megfogalmazni a környezeti nevelési program megvalósulásának 

érdekében, 

▪ szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre, a hétköznapi környezeti problémák 

megjelenítésére, 

▪ tanulók bevonása a környezetvédelemmel kapcsolatos témák feldolgozásába (kiselőadás), 

▪ kétszintű érettségi vizsga környezetvédelmi vonatkozású témáira, kérdéseire való felkészítés, 

▪ osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában, 

▪ multimédiás módszerek alkalmazása a szakórákon, 

▪ intézmény technikai, tárgyi felszereltségének javítása, szakkönyvek, folyóiratok, videóanyagok, dvd-k, 

cd-k beszerzése, 

▪ interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet), 

▪ tanórán kívüli előadások, élménybeszámolók szervezése, 

▪ pedagógus továbbképzés támogatása a környezeti nevelés ismeretanyagának, módszertanának 

elsajátítására, bemutatására, 

▪ az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése (szelektív hulladékgyűjtés, 

pedagógusok és alkalmazottak személyes példamutatása, tanulók bevonása a dekoráció készítésébe, 

tantermek, folyosók, udvar tisztaságának következetes védelme), 

▪ kiemelt feladat a vizesblokkok tisztaságának, alapvető higiéniás feltételeinek biztosítása. 

 Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

Hagyományos tanórai foglalkozások keretében az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési 

lehetőségeit az alábbiakban foglaljuk össze. 

Magyar nyelv és irodalom: 

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

hatását, 

▪ a tanulók ismerjenek meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató 

irodalmi alkotásokat! (meséket, mondákat, népdalokat és verseket), 

▪ a tanulók ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, az ember 

és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását, 

▪ a tanulók legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, véleményalkotásra, 

érvelésre, 

▪ erősödjön a tanulók esztétikai, erkölcsi érzékenysége, 

▪ a tanulók tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés” elkerülésére, 

▪ a tanulók törekedjenek a szakmai nyelv igényes, színes, pontos használatára írásban és szóban egyaránt, 
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▪ a tanulókban alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés, 

vitakészség, véleményalkotási képesség, 

▪ a tanulókban növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és 

természetvédelemi témájú könyvek feldolgozásával. 

Történelem: 

▪ a tanulók értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet, 

▪ a tanulók tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra, a 

közösségi normák alakulására, 

▪ a tanulók ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete, 

▪ a tanulók legyenek képesek a globális problémákra megoldásokat keresni a természeti népek példáján 

keresztül, 

▪ a tanulók értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan az egyén, 

az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításában, csökkentésében. 

Idegen nyelv: 

▪ a tanulók váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának 

segítségével, 

▪ a tanulókban alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben, 

▪ a tanulókban fejlődjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége, és fedezzék fel ennek lehetőségeit. 

Matematika: 

▪ a tanulók váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 

matematikai módszerekkel demonstrálják, 

▪ a tanulók legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére statisztikai 

módszerek alkalmazásával tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni, 

▪ a tanulók logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön, 

▪ a tanulók tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait, 

▪ a tanulók váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására, 

▪ a tanulók ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, 

tudjanak megfelelő következtetéseket levonni, 

▪ a tanulók legyenek képesek reális becslésekre, 

▪ a tanulók tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni, 

▪ a tanulókban alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás, 

▪ a tanulókban alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket. 

Biológia, természetismeret: 

▪ a tanulók ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési 

lehetőségeit, 
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▪ a tanulók ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet, 

▪ a tanulók legyenek tájékozottak a földi élővilág sokféleségét, valamint az emberek és biológiai 

környezetük közötti kapcsolatrendszert illetően, 

▪ a tanulók ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat, 

▪ a tanulók legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére, 

▪ a tanulók sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat, 

▪ a tanulókban alakuljon ki ökológiai szemléletmód, 

▪ a tanulókban alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelősség. 

Fizika, természetismeret: 

▪ a tanulók váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára, 

▪ a tanulók ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit, 

▪ a tanulók ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, 

valamint az élő, és élettelen közötti kölcsönhatásokat, 

▪ a tanulók tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában legyenek 

képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra, 

▪ a tanulók mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak 

felhasználni, 

▪ a tanulók ismereteik birtokában váljanak tetteik következményeit látó, előre gondolkodó állampolgárrá, 

▪ a tanulók ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat. 

Kémia, természetismeret: 

▪ a tanulók rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel, 

▪ a tanulók törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására, 

▪ a tanulók legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére, 

▪ a tanulók ismerjék a környezetüket legjobban szennyező anyagokat, törekedjenek ezek használatának 

csökkentésére, 

▪ a tanulók ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatásait, 

tartózkodjanak ezek kipróbálásától, 

▪ a tanulók értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint 

becsüljék meg ezek gazdasági hatásait. 

Földrajz, természetismeret: 

▪ a tanulók érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi 

folyamatok hatásainak eredményeit, 

▪ a tanulók értsék meg, hogy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei, hagyományai 

meghatározzák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket, 
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▪ a tanulók értsék meg, hogy a társadalom a földrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld 

erőforrásainak kimerüléséhez vezet, 

▪ a tanulók ismerjék meg a globális problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit, 

▪ a tanulók ismerjék, szeressék és őrizzék a természeti és az épített környezet szépségeit, 

▪ a tanulókban a környezet értékeinek megismerésével erősödjön a környezettudatos életmód iránti igény, 

▪ a tanulókban alakuljon ki az igény a szülőföld cselekvő felfedezésére, 

▪ a tanulókban fejlődjön közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak 

megoldásában való aktív részvételi készség. 

Informatika (számítástechnika, könyvtárhasználat): 

▪ a tanulók legyenek képesek az interneten, illetve a szakirodalomban információkat keresni, konkrét, a 

valós életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak megfelelő 

következtetéseket levonni, 

▪ a tanulók legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, váljanak képessé 

egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására, 

▪ a tanulók ismerjék meg az informatikában (pl. az internet-használatban) rejlő környezetvédelmi 

lehetőségeket, 

▪ a tanulók használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre, 

▪ a tanulók ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezések környezetkárosító hatásait. 

 Tanórán kívüli programok 

A nem hagyományos tanórai formák között elsőként az osztálykirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat, 

múzeumlátogatásokat kell megemlítenünk. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény végrehajtásáról 33. § (1) bk) pontja szerint a pedagógiai program végrehajtásához 

kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést 

szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola 

térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat. Mivel költségvetésünkben az osztálykirándulások, 

tanulmányi kirándulások, múzeumlátogatások megvalósítására nincs elkülönített forrás, amennyiben 

ennek anyagi vonzata van, úgy az ezeken való részvétel nem lehet kötelező! 

Egyéb tanórán kívüli programok: 

▪ környezet- és természetvédelmi versenyekre való felkészülés, 

▪ pályázatokon, különféle akciókon való részvétel, 

▪ természetjáró szakkör működtetésének lehetősége, 

▪ jeles napok megünneplése kiállításokon, plakátokon, akciókban, előadássorozatok szervezésével, 

▪ Föld napjának megtartása, 

▪ Szépkorúak és fogyatékkal élőkkel szervezett közös állandó programok, 

▪ látogatás múzeumba, állatkertbe, arborétumba, botanikus kertbe, nemzeti parkba... 
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6.4. A környezeti nevelésben használható módszerek 

A környezeti nevelésben felhasználható módszerek tárháza igen széles, ami abból is adódik, hogy nagy a 

szerepe a tanórán kívüli tevékenységeknek. A tanórákon használt hagyományos tanítási módszereken – 

frontális munka, előadás, csoportmunka, kiselőadás – kívül nagyon fontos az élmény- és tevékenységalapú, 

érzékenyítő, interaktív módszerek minél sokoldalúbb alkalmazása. 

Játékok 

▪ szituációs, 

▪ dráma, 

▪ memóriafejlesztő, 

▪ kombinációs, 

▪ ráhangolást segítő, 

▪ kapcsolatteremtést segítő. 

Modellezés 

▪ hatásvizsgálatok, 

▪ rendszermodellezés, 

▪ prognosztikus, előrejelző. 

Riport módszer 

▪ kérdőíves felmérés, 

▪ direkt riportok. 

Projekt módszer 

▪ analízis, 

▪ akció projektek (pl. savas eső mérése), 

▪ Globe. 

Terepgyakorlatok 

▪ terepgyakorlatok, térképkészítés, 

▪ egyszerű megfigyelések, 

▪ célzott megfigyelések, mérések, 

▪ táborok, 

▪ ”iskolazöldítés”. 

Aktív, kreatív munka 

▪ természetvédelmi és fenntartási munkák, 

▪ madárvédelmi feladatok, 

▪ rekonstrukciós munkák, 

▪ szelektív hulladékgyűjtés, 
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▪ rend- és tisztasági verseny, 

▪ pályázatok, versenyek, 

▪ kiállítás rendezése, 

▪ újság készítése, 

▪ kutatómunka. 

Közösségépítés 

▪ csoportszervezés a környezeti nevelés érdekében. 

Művészi kifejezés 

▪ műalkotások, rajz, film, fotó, zene, 

▪ népművészet, 

▪ színdarab, vers, próza, 

▪ esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése, 

▪ a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén. 

Kommunikáció 

Az iskolán belüli és iskolán kívüli kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak. Részben azért, 

mert az információhiány is gyakran oka a környezetkárosító tevékenységnek, de még ennél is fontosabb, 

hogy a környezeti nevelési programot tervezni és megvalósítani is csak közösen, a pedagógusok / nem 

pedagógus dolgozók/ tanulók szoros együttműködésével lehet. A lehetőségeket kihasználva a szülőket is 

be kell vonni, érdekeltté kell tenni az iskolai célok elérése érdekében, hiszen az iskolai élet környezetbaráttá 

alakítása közügy, minden iskolahasználó közös érdeke. 

Fontos, hogy tanulóink nyitottak legyenek a környezeti problémákat feldolgozó rádió- és televíziós hírekre, 

olvassanak ilyen témájú cikkeket napilapokban és tudományos folyóiratokban. Legalább ilyen fontos, hogy 

a nagyszámú írott, hallott és látott média-irodalomban kritikusan, a híreket okosan mérlegelve tudjanak 

eligazodni, az értékes információkat meg tudják különböztetni az értéktelentől. 

6.5. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fontos célja, 

hogy biztosítsa az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 

érvényesülését. További célja, hogy az iskola hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulóinak 

fejlesztését, valamint minél szélesebb körű támogatását megalapozza. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy 

társadalmi környezetük adottságai miatt a közoktatásban hátránnyal induló diákoknak segítsünk. Úgy 

gondoljuk továbbá, hogy a szegényekkel, idegenekkel és kitaszítottakkal vállalt szolidaritás tanítása nélkül 

egyáltalán nem képzelhető el a kereszténység alapvető értékeinek átadása. A hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű, továbbá kisebbségi diákok felsőoktatásba való bejutását pályázati úton is 

támogatjuk. A tanulók egyéni fejlesztésben részesülnek; kiemelten a tanulási részképességek területén és 

a tantárgyi-, illetve kompetencia területeken. A tanulást támogató fejlesztések egyaránt kiterjednek a 

lemorzsolódás csökkentésére és a tehetséggondozásra. A családokkal rendszeresen kapcsolatot tartanak a 

mentortanárok, hiszen fontos cél a szülőkkel való intenzív kapcsolattartás, a jó kommunikáció kialakítása 

és ápolása. 

Fő esélyegyenlőségi területek 
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▪ családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése, 

▪ nemek közötti egyenlőség erősítése4, 

▪ szépkorú és fogyatékos személyek életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítása5, 

▪ roma emberek életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítása6, 

▪ 800/2008/EK rendelet alapján hátrányos helyzetű munkavállalók esélyeinek javítása7. 

6.6. A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

A jutalmazás és a fegyelmezés elveit iskolánk szervezeti és működési szabályzat részletezi. 

 Hittan oktatás 

Az iskolába való jelentkezéssel a tanuló tudomásul veszi, hogy az iskola fenntartója a Pannonhalmi 

Főapátság. 

A hittan oktatás a fenntartó által jóváhagyott, a tanulókra aktualizált és optimalizált tematika alapján 

történik. 

Az iskola diákjaitól elvárja a keresztény értékek tiszteletben tartását és a bencés szellemiségre való 

nyitottságot. 

Az iskola tanulója tudomásul veszi, hogy az intézmény arculatának ugyanúgy meghatározó eleme az 

alapvető keresztény értékek melletti síkra szállás, mint a magas színvonalú oktató munka. A bencés iskola 

elismeri a más világnézetekben rejlő értékeket. Ezzel együtt vallja meggyőződéssel a keresztény értékek 

pozitív életalakító erejét, különösen is azokét, amelyek Szent Benedek óta meghatározóak a bencés 

közösségben. Ezen értékeket minden tanítási órán, de különösen is a kereszténységbe bevezető kurzusukon 

képviseli, melyek látogatása – a többi órához hasonlóan – kötelező. 

Az iskola bencés szellemisége elsősorban azon szellemi és erkölcsi értékek alapján nyugszik, melyeket a 

kereszténység alapvető értékeiként ismerünk, s amelyek Jézus Krisztus alakjában jelennek meg tökéletes 

formában, ahogy a Bibliában az ő tanítását összefoglaló evangéliumok megfogalmazzák. 

Szent Benedek követői – a bencések – mindezen értékek közül kiemelten fontosként kezelik azokat, 

amelyek immár körülbelül 1500 éve kipróbált, meghatározó alakítói a bencés közösségeknek. A keresztény 

tanítás szerint az embernek alapvető meghatározottsága, hogy Isten teremtményeként él a világban, sőt a 

Biblia üzenete szerint Isten saját képére és hasonlatosságára alkotta az embert. Ez adja minden ember 

méltóságát, s így a másik ember és az élet tiszteletére vezet.  

Jézus Krisztus alakjában a gondviselő Isten egyedülálló módon mutatta meg tervét az ember 

kiteljesedésére. Az emberré lett Isten minden eddiginél szorosabb sorsközösséget vállalt az emberekkel, s 

 

4 A közalkalmazottakra és a közoktatásban résztvevő tanulókra megfogalmazott intézkedés. 

5 A közalkalmazottakra és a közoktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos intézkedés. 

6 A közalkalmazottakra és a közoktatásban résztvevő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos 

intézkedés. 

7 A fő esélyegyenlőségi célcsoportok mellett más, kisebb létszámú csoportok, ún. hátrányos helyzetű munkavállalók társadalmi 

és munkaerő-piaci részvételét is elő kívánjuk segíteni. 
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tanításával egy teljes és boldog élet lehetőségének módját mutatta meg. Ez a teljes élet azonban épp az 

egyszerűségben, az anyagi javaktól való függetlenedésben és a felelősség- és áldozatvállalásban valósult 

meg.  

Jézus Krisztus élete és tanítása számunkra olyan módját mutatja meg az emberi életnek, mely élhető a mi 

hétköznapjainkban is, és békére, örömre, kiteljesedésre vezet.  

A Bencés Rend másfél évezredes tapasztalata arra utal, hogy ez az evangéliumi életforma képes éltetni és 

építeni a közösséget, legyen az akár egy iskolai-, családi- vagy egy szerzetesközösség. Ezen életforma 

megvalósítása által törekszünk, iskoláinkban megvalósítani a bencések jelmondatát, amely a boldog emberi 

élet, az ebben való állandó munkálkodás és kiteljesedés vágyát fogalmazza meg: Pax et Gaudium – Béke 

és Öröm.  
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7. Iskolánkban induló képzések 

7.1. Alaptevékenység:  

gimnáziumi nevelés – oktatás (nappali rendszerű) 

szakgimnáziumi nevelés – oktatás (nappali rendszerű) - kifutó rendszerű 

technikumi szakmai oktatás (nappali rendszerű) – felmenő rendszerű 

szakközépiskolai nevelés – oktatás (nappali és esti rendszerű) - kifutó rendszerű 

szakképző iskolai szakmai oktatás (nappali rendszerű) – felmenő rendszerű 

7.2. Évfolyamaink: 2021-2022-es tanévtől: 

- 9.Ny – gimnáziumi osztály, nyelvi előkészítős évfolyama 

- 9.G- általános tantervű gimnáziumi osztály emelt óraszámú angol nyelvoktatással 

- 10.G-12.G (nyelvi előkészítő évfolyammal folyó oktatás közoktatási típusú sportiskolai 

gimnáziumi osztály)  

 

Felmenő rendszerben: 

- 9. – 13. (technikumi szakmai oktatás) a 2020-2021-es tanévben bevezetett Rendészet és 

közszolgálat ágazat, 5 0413 18 01 azonosító számú Közszolgálati technikus – Rendész kadét 

képzést kiegészítjük a 2021-2022-es tanévtől a Rendészeti technikus-Rendész kadét képzéssel, 

valamint a 2021-2022-es tanévben bevezetjük az 5 1014 20 02 Sport ágazat Sportedző, (a sportág 

megjelölésével) sportszervező technikumi képzését, valamint a Mezőgazdaság és erdészet ágazat, 

5 0812 17 06 azonosító számú Kertésztechnikus képzést (Dísznövénytermesztő, virágkötő) 

szakma végzettséggel. A technikumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú 

felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános 

műveltséget megalapozó öt középiskolai évfolyama van, ahol szakmai oktatás is folyik. A képzés 

óraterve párhuzamosan biztosítja a felkészülést az érettségi vizsgákra, valamint a szakmai 

ismeretek elsajátítását. A 12. évfolyam végén 3 tantárgyból érettségi vizsga közép- és emelt 

szinten tehető (Matematika, Magyar nyelv és irodalom, Történelem), a 13. évfolyam végén pedig 

emelt szintű szakmai érettségit kötelesek tenni a diákok, valamint idegen nyelv tárgyból 

érettségiznek, melynek szintje választható. 

- 1/9., 2/10., 3/11. (szakképző iskolai szakmai oktatás) 2020-2021-es tanévtől, Turizmus és 

vendéglátás:4 1013 23 01 azonosító számú Cukrász, 4 10012 23 05 azonosító számú Szakács 

szakma, Mezőgazdaság és erdészet: 4 0812 17 05 azonosító számú Kertész szakma és 

Élelmiszeripar: 4 0721 05 14 azonosító számú Szőlész-borász szakma oktatása indul iskolánkban. 

Bemeneti követelmények 

- Központi írásbeli felvételi vizsga megírása (gimnáziumi és technikumi képzéseknél) 

- Jelentkezés (első sorban) 

- Általános iskola 7. évvégi és 8. félévi jegyek átlaga magyar, matematika, történelem, idegen 

nyelv és egy választott tantárgyból (sporttechnikumban ez kötelezően testnevelés) 

- Felvételi elbeszélgetésen való megjelenés 

- A Rendész és a Sporttechnikumi képzéshez fizikai felmérésen is részt kell venni 
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- A sporttechnikumban valamely egyesületben igazolt sportoló kell legyen a felvételiző diák 

 

Kifutó rendszerben: 

- 11. – 12. évfolyamon (szakgimnáziumi képzés) 4+1 éves Rendvédelem, honvédelem, közszolgálat 

szakmacsoport, XXXVIII. Rendészet és közszolgálat ágazathoz tartozó 52 345 04  OKJ számú 

Közszolgálati ügyintéző képzés, mely a következő tanévben, azaz 2023-ban kifut 

- 3/11. (szakközépiskola) 3 éves, Élelmiszeripar szakmacsoporthoz tartozó, XXXVI. Élelmiszeripar 

ágazati, 34 541 06 OKJ számú Szőlész-borász szakképesítést adó, Vendéglátás-turisztika XXVII. 

Vendéglátóipari ágazati 34 811 01 számú Cukrász szakképesítést és 34 811 04 számú Szakács 

szakképesítést adó képzés, mely ebben a tanévben, azaz 2022-ben kifut 

 Köznevelési típusú sportgimnázium 10-12. évfolyamon, 4 éves képzés és nyelvi előkészítő 

évfolyammal 9.Ny-12.  5 éves képzés: 

Bemeneti követelmények 

- Központi írásbeli felvételi vizsga megírása 

- Jelentkezés (első sorban) 

- Általános iskola 7. évvégi és 8. félévi jegyek átlaga magyar, matematika, történelem, idegen 

nyelv és egy választott tantárgyból 

- Felvételi elbeszélgetésen való megjelenés 

- Előnyt jelent, ha valamely egyesületben élsportoló a felvételiző diák 

A sport iránti elkötelezettségünk, az élsportolók differenciált támogatása és tanulóink egyesületi 

eredményei alapján KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA is vagyunk. Elsődleges feladatunknak 

érezzük, hogy az élsportolói osztályokba jelentkező fiatalok kibontakoztathassák sportbeli tehetségüket, és 

egy olyan szellemi hátteret kapjanak, amellyel sportolói pályafutásuk befejezését követően a civil életben 

is megtalálják a helyüket. Ezért ennek a képzésnek az eredményességét nemcsak a sportsikereken keresztül 

értékeljük, hanem a tanulmányi és a kompetenciaméréseken elért eredmények elemzésével is. A 

sportiskolai osztályok jelenléte révén igyekszünk az intézmény egészét "sportossá" tenni, mert hiszünk a 

mozgás testi-lelki egészségünkre tett jótékony hatásában. A színvonalas testnevelés tárgyi feltételeinek a 

megteremtését is a köznevelési típusú sportiskolai rendszer, illetve az azt fenntartó állami 

intézményrendszer teszi lehetővé. 

A sportiskola szabályozási formái, melyek iskolánkra is vonatkoznak: 

• Jogi szabályozás: 

– 1993. év LXXIX. törvény a közoktatásról 

– 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet a közoktatási intézmények működéséről. 

• Tartalmi szabályozás: Sportiskolai kerettanterv kihirdetése a 9/2007. (II. 27.) OKM rendelettel, majd ez 

beépült a jelenleg érvényes 17/2004. (V. 20.) OM rendeletbe. 

A sportiskolai kerettanterv blokkjai: 

- Közismereti blokk (9-12. évfolyam)  

• Tartalma igazodik a Nemzeti alaptanterv (NAT) műveltség-területenkénti fejlesztési feladataihoz  
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- Sportági blokk (9-12. évfolyam)  

• Sportelméleti modulokat is tartalmaz: testneveléselmélet, edzéselmélet, sportági ismeretek, 

sportegészségtan, sportpszichológia, sporttörténet, sportági ismeretek 

A közoktatási típusú sportiskola a feladatainak ellátása közben felmerülő problémák megoldásának 

szabályozására tett intézkedések iskolánkban: 

• Az évközben érkező tanulók beilleszkedésének megkönnyítése. 

• A sport miatti hiányzások pótlása. (edzőtábor, több napos versenyek) Ezen tanulók esetében, egyéni 

felzárkóztatással, differenciált oktatással, az IKT (információs és kommunikációs technológia) 

eszközeinek használatával segítjük sportági, és tanulmányi felzárkózásukat. A helyi tantervben 

valamennyi műveltségi területbe beépítésre került az IKT alkalmazása. E-tananyagunk mindenki 

számára elérhető, a szaktanárok dolgozzák ki és teszik fel a honlapon található webes háttértárra.  

• A tanítási-tanulási folyamatokban előtérbe helyezzük a differenciálást, az egymástól tanulást, a 

kooperatív tanulás alkalmazását. Kötelező tanulószobai foglalkozásokat szervezünk a lemaradó 

diákoknak minden nap egy-egy tantárgyból. 

• Az edzésidők mennyiségének növekedése miatt csökkenhet a tanórákra és az otthoni tanulásra 

fordítható idő. A követelmények teljesítése érdekében, hatékony tanulási módszerek megismertetése, 

valamint a tananyag negyedéves etapokra bontása, 2 havonta a sokat hiányzóknak etap-vizsga (belső, 

helyi vizsgák) 

• Az értékelés fejlesztő, személyiségformáló, tanulást segítő szerepének erősítése. 

• A szummatív jellegű értékelési folyamatokban az objektivitásra való törekvés. Ha a feltételek engedik, 

akkor az adott tantárgyban rendelkezésre álló sztenderdizált értékelési eszközök használata.  

• Részvétel az országos és regionális kompetenciamérésekben, az eredmények felhasználása az iskola 

oktató-nevelő munkájának fejlesztésére.  

Tantervünkben megjelenik olyan elem is, amely szorosan nem köthető egy műveltségterülethez sem: 

 • Tanulásmódszertan 9. évfolyamon. 

  Szakgimnáziumi képzés kifutó rendszerben:  

Bemeneti követelmények: 

- Központi írásbeli felvételi vizsga megírása 

- Jelentkezés (első sorban) 

- Felvételi elbeszélgetésen való megjelenés 

- Fizikai alkalmassági vizsga (Az alábbi problémák megléte kizáró ok a képzésre történő jelentkezéskor: 

gerincferdülés, asztma, cukorbetegség, 5 dioptriánál erősebb szemüveg vagy 3 dioptriánál nagyobb 

különbség a két szem között, színtévesztés) 

Kifutó képzéseinknél: 

Összefüggő szakmai gyakorlat 

Kötelező, összefüggő szakmai nyári gyakorlat: 

11.évf. után 4 hét 

Témái: 
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Az elméletben tanultak gyakorlatának megtapasztalása: lövészet, önvédelem, alaki, intézménylátogatások, 

szituációs és intézkedéstechnikai gyakorlatok. 

A rendészeti ágazati szakmai érettségiről: 

• A tantárgy neve: rendészeti ismeretek 

• Az új szakgimnáziumi érettségi munkakör betöltésére jogosít. 

• Emelt szintű érettségi vizsga esetén (45% feletti eredmény +50 pont) 

• + 1 év alatt Közszolgálati ügyintéző képesítés szerezhető nappali képzés keretében OKJ 54 345 01 

A képzés lehetséges kimenetelei 

• A szakmai érettségi utáni lehetőségek: Elhelyezkedés személy- és vagyonőrként (130 e) 

• Rendőr szakközépiskolák– 2 év, 0,5 év beszámítás 

• NKE RTK - 3 éves képzés 

• Egyéb felsőoktatási intézmény 

7.2.3 Szakközépiskolai képzések kifutó rendszerben 

Bemeneti követelmények: 

- Jelentkezés a 7. évvégi és 8. félévi jegyekkel 

- Felvételi elbeszélgetésen való megjelenés 

- Orvosi alkalmassági vizsgálat 

Kifutó képzéseinknél: 

Összefüggő szakmai gyakorlat 

Kötelező, összefüggő szakmai nyári gyakorlat: 

9. évf. után 4 hét, külső gyakorlati munkahelyen, tanulószerződéssel 

10. évf. után 4 hét, külső gyakorlati munkahelyen, tanulószerződéssel 

Képzéseink kifutó rendszerben: (2021-2022-es tanévben kifut) 

Cukrász – OKJ 34 811 01 

Szakács – OKJ 34 811 04 

Szakközépiskolai osztályainkban a képzési idő 3 év. 

Szakképző iskolai szakmai oktatás felmenő rendszerben bevezetett képzéseinknél: 

Szakképző iskola 

Az elmúlt időszak egyértelművé tette, hogy a szakközépiskola elnevezés a diákok, szülők, foglalkoztatók 

számára nem volt értelmezhető, az iskolatípus elnevezése a következőkben szakképző iskola. A szakképző 

iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, 

elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettség vagy akár a 

technikusi képzettség megszerzésére. 

Az ágazati alapgyakorlati ismeretek oktatására iskolánkban rendelkezésre állnak a megfelelő személyi és 

tárgyi feltételek egyaránt. 
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A szakképző iskolai nevelés-oktatásban a képzési és kimeneti követelményben, valamint a 

programtantervben meghatározott időkeretet kell biztosítani a Nat követelményeinek megvalósítására. A 

programtantervek egyrészt a Nat kiemelt fejlesztési területeire, nevelési céljaira, a kulcskompetenciákra 

épülnek, másrészt a szakképző iskola közismereti és szakmai tárgyai együttesét figyelembe véve 

érvényesítik a műveltségterületek alapelveit, céljait és fejlesztési követelményeit.  
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8. Szakmai program 

8.1. A szakmai munka célja 

Iskolánk számára is nyilvánvaló, hogy a szakképzésben a XXI. században a munkaerőpiac gyorsan változó 

igényeinek való megfelelés jelenti a legnagyobb kihívást. A szakképzés cél- és feladatrendszere a munka 

világának a követelmény rendszeréhez igazodik. A képzési forma alapvetően figyelembe veszi az adott 

szakma társadalomban betöltött reális helyzetét és szerepét, továbbá a szakma vonatkozásában előre 

prognosztizálható változásokat. A szakmai háttérből kiindulva határozzuk meg a szakma gyakorlása során 

végzendő tevékenységeket és feladatokat, a tevékenységek elvégzéséhez szükséges képességeket és azok 

pedagógiai követelményeit és az értékelés rendszerét. A tanulók szakmai képességei a tevékenység végzése 

során fejleszthetők. Ezért fontos az elmélet és gyakorlat egységének megteremtése, a gyakorlatorientált 

képzés megvalósítása.  

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

munkaerő-piaci kihívásokhoz. A vendéglátóipar, élelmiszeripar és a mezőgazdaság számára olyan 

szakemberek kibocsátása, akik képesek alkotó módon alkalmazni az iskolában gyűjtött bőséges 

ismereteket, továbbá alkalmassá váljanak a szakmai továbbfejlődésre és nagy részük a szakmai, 

iskolarendszerű továbbtanulásra. Felkészültségük tegye alkalmassá őket a fizikai szakmunkára, valamint 

irányító tevékenységre, a kis és középüzemek önálló megszervezésére, rentábilis működtetésére. Ismerjék 

a legújabb technikát, technológiákat. Általános műveltségüket erősítse az egyes tudományok szakmában 

való alkalmazási képessége (matematika, fizika, irodalom, történelem, kémia, biológia). Erkölcsi 

magatartásukban az „örök érvényű” emberi tisztesség, a humanitás, a nyíltság, a munka becsülete, a haza 

szeretete legyenek a meghatározók. 

  Szakmai képzés 

Szakmai képzésünk célja, hogy az iskolai rendszerben folyó képzés során tanulóinkat felkészítsük az 

általuk választott Turizmus-vendéglátás, - kifutó rendszerben Vendéglátóipar - (cukrász, szakács), 

Élelmiszeripar (szőlész-borász), Mezőgazdaság és erdészet (kertésztechnikus, kertész) és Rendészet és 

közszolgálat (kifutó képzésünkben közszolgálati ügyintéző, új képzésben közszolgálati technikus)  

szakmacsoportba tartozó szakmai végzettségek megszerzésére. 

Szakmai lehetőségeinket az intézményünk Alapító Okirata foglalja magában.  

A 2019. évi LXXX., új szakképzési törvény és a12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló 

törvény végrehajtásáról szabályozza az intézményünkben 2020-2021 július 1. után indított képzéseinket.  

Kifutó rendszerben kizárólag 2013. szeptember 01. után indult képzések folynak iskolánkban. Ezen 

szakmai képzésünket a 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szakképzési törvény), valamint a vele összefüggő 

jogszabályok, rendeletek, dokumentumok szabályozzák: az „Országos Képzési Jegyzék”; a „Szakmai és 

Vizsgakövetelmények”; a központi „Szakképzési Kerettanterv”; az intézményi „Szakmai program”, 

valamint a „Komplex szakmai vizsgákra” vonatkozó szabályok. A Szakmai programunk készítése során a 

30/2016 NGM rendeletet valamint a 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. 

(VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 5/2018. (VII. 9.) ITM rendeleteket vettük alapul. A szakmai 

képzések tartalmát, a képzés elindításától a képzés befejezéséig az indításkor érvényben lévő „intézményi 

szakmai program” határozza meg.  
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A 2020. július 1 után indított képzésinkre a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet XXXV. fejezetében (A vizsgák 

rendszere) leírtak az irányadók. (§ 257.- § 292.), valamint az egyes képzésekhez megjelent 

programtantervek (PTT), képzési és kimeneti követelmények (KKK). 

A szakmai vizsgákat a kifutó rendszerű képzéseinkben a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet, valamint az 

egyes szakmákhoz tartozó részletes szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK) szabályozzák. 

Az új képzésekben az ágazati alapvizsgát illetve a szakmai vizsgát a szakmákhoz megjelent KKK-k 

követelményei határozzák meg. Ezeket minden egyes képzésnél szakmánként a Függelék tartalmazza. 

Az intézményi szakmai program kötelezően a központi szakmai kerettanterven illetve az újonnan megjelent 

programtanterveken alapul. A kerettanterv modulokat, azon belül tantárgyakat és azok kötelező óraszámát 

is meghatározza, valamint a tantárgyi témakörök óraszámára is javaslatot tesz. Szakmai programunk 

ezektől csak az ún. „szabad sáv”, szabad időkeret felhasználásában tér el. Egyes képzések esetében, a 

központi kerettanterv „szabad sávot” (szabadon felhasználható szakmai óraszámot) engedélyez. Ezek 

célszerű felhasználásáról, elosztásáról az intézmény szakképzési munkaközössége közösen döntött. A 

„szabad sáv” időkeretét alapvetően a szabad sávval megnövelt óraszámú tantárgy ismereteinek 

gyakorlásához, elmélyítéséhez használjuk fel. A „szabad sáv” felhasználásának hatékonyságát a 

munkaközösség minden tanév végén értékeli, esetenként a következő indítandó osztály esetében 

megváltoztatja. Így előfordul, hogy ugyanazon szakma esetében két egymást követő év szakmai programja 

(kis mértékben) eltér egymástól.  

Az új képzésekhez megjelent programtantervek meghatározzák a szakmai képzéshez tartozó témaköröket 

és az órakeretet, de az intézményre bízzák az óraszámok tantárgyak közötti elosztását, a gyakorlati és 

elméleti oktatás arányának meghatározását. Iskolánkban a szakmai munkaközösség tagjai eddigi többéves 

tapasztalataikat felhasználva közösen készítették el azt az órahálót, képzési leírást, mely táblázatos 

formában az adott képzések leírásánál a függelékben találhatóak.  

 A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj 

A szakképzési ösztöndíj célja a Kormány rendeletében meghatározott hiány-szakképesítések körébe 

tartozó, első szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevő tanulók 

támogatása. A megyei fejlesztési és képzési bizottság megyénként legfeljebb 12, az adott megyében 

szakképzési ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésre tesz javaslatot minden év március 31ig. Az 

ösztöndíjjal támogatott szakmák köre ennek értelmében évről évre változhat. Az ösztöndíjat a 

hiányszakmában tanulóknak nem kell igényelni, az a 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletben 

meghatározott feltételek teljesülése esetén „automatikusan jár” a tanuló részére (pl. megfelelő tanulmányi 

eredmény, igazolt hiányzások stb.). A rendelet előírja az iskola kötelességeit is (pl. adatkezelés, igénylés, 

utalás, elszámolás).  

8.2. Szakgimnáziumi képzés 

Iskolánkban kifutó szakgimnáziumi képzés keretében folyik a XXXVIII. RENDÉSZET ÉS 

KÖZSZOLGÁLAT ágazathoz tartozó 54 345 01 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ az 52 345 04 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ mellék-szakképesítéssel. 

A szakképzési törvény 2018. január 1-én hatályba lépett módosításai változást hoztak a szakgimnáziumi 

képzés tananyagtartalmának felépítésében. A változás keretében, a tanulók dönthetnek arról, hogy a tanult 

főszakképesítéshez kapcsolódó mellék-szakképesítést kívánják-e tanulni képzésük 11-12. évfolyamán. 

Ezért a szakmai képzés során a főszakképesítés kötelező tanulmányai mellett – iskolánk minden esetben 

két alternatív tanulási lehetőséget ajánl fel tanulói számára a szakmai tudás erősítése, szélesítése céljából. 
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Egyikben biztosítja a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés választásának lehetőségét. Ha 

a tanuló a mellék-szakképesítést nem választja, a tanuló szakmai kompetenciáit, tudását erősítő szakmai 

tartalmak tanulására adunk lehetőséget. Ez utóbbiak tantervét teljes egészében iskolánkban – a szabad 

sávhoz hasonlóan - az intézmény lehetőségeit és céljait figyelembe véve határozza meg. A mellék-

szakképesítés tanulását választók a 12. évfolyam első félévét követően tesznek szakmai vizsgát a mellék-

szakképesítésként választott szakmából. Ezért a tanterveket úgy kell kialakítani, hogy azok két fontos 

feltételnek eleget tegyenek. Egyrészt a mellék-szakképesítés tanulására a központi szakképzési 

kerettantervben meghatározott órák teljesítése a 12. évfolyam első félévének végére történjen meg, 

másrészt a főszakképesítés tanulására a központi szakképzési kerettantervben meghatározott órák 

teljesítése a 12. évfolyam végére történjen meg.  

 

8.3. Technikumi képzés:  

Az új Szakképzési Törvény hatálya alatti képzési formában is szükségesnek tartjuk felmenő rendszerben 

tovább vinni, fejleszteni, bővíteni a korábbi Rendészet és közszolgálati képzést (közszolgálati technikus 

kimenettel) a Rendészeti technikus kimenettel, melyet kiegészítünk Rendész kadét képzésformával, hisz 

ily módon még inkább biztosítható a rendvédelmi szervek intézményeiben kifejezetten erre a pályára 

készülő fiatalok utánpótlása.  

A rendészet után érdeklődő diákok pályaorientációs képzésén túl bemutatjuk a rendészet, rendvédelem, 

honvédelem hazaszeretetének főbb állomásait, intézményesített kereteken belül. Meglátogatjuk az összes 

rendvédelmi állomást, (rendőrséget, tűzoltóságot, katasztrófavédelmet, büntetésvégrehajtást, kormányzati 

közszolgálatot) működés közben, és megismerkedünk az ott dolgozók munkájával. Az újonnan induló 

rendész kadét képzés kapcsán –melynek alapja a rendészeti technikus képzés bevezetése iskolánkban- a 

délutáni idősávjuk diákjainknak átalakul. Kötelezővé válik a kollégium, és ebben a kollégiumi 

életformában kerül kialakításra az új pályaorientációs foglalkozási forma. Ehhez elengedhetetlen 

alapfeltétel a rendész kadét képzésben résztvevő diákok kollégiumi elhelyezése lakóhelytől függetlenül, és 

az irányított, központosított pályaorientációs kollégiumi életforma a mindennapok során. 

Kertésztechnikus képzésünknek a korábbi kertész, valamint parképítő technikus képzéseinkből adódóan 

minden feltétele adott, és meggyőződésünk, hogy a környékben fellelhető egyre nagyobb számú park, 

lakópark, épített kert rendbentartására egyre több szakembert igényel a munkaerőpiac, akiknek 

tudásszintje, gyakorlati háttértudása megfelel a tulajdonosok elvárásainak, igényeinek. 

Sportedző (a sportág megjelölésével), sportszervező technikumi képzés keretében induló 

osztályunkban választható sportágak: 

Férfi kézilabda 

Férfi labdarúgás 

Női röplabda 

A sportedző-sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja 

a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a 

sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók 

edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, 

edzésmódszerek figyelembe- vételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. 

Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, valamint egyéb sportrendezvényeket szervez. 
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Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, 

irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők sportolási programjának összeállítását. 

Vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok 

munkájában, irányításában. Sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez. 

Minden képzés Képzési és Kimeneti Követelményeit valamint Szakmai Programtantervét az adott 

szakmánál a Függelék tartalmazza. 

8.4. Szakközépiskolai képzés 

Iskolánkban kifutó rendszerben folyik a 2021-2022-es tanév végéig a Cukrász, Szakács és Szőlész-borász 

OKJ-s képzés, melyek közül mindhárom a 2016 után indított képzésekre vonatkozó követelményeknek és 

SZVK-nak megfelelő képzés,  

8.5. Szakképző Iskolai képzés: 

Az új, szakképző iskolai szakmai alapképzésben majd 10. évfolyamtól a szakma szerinti képzésen belül 

mindhárom szakma képzését folytatja iskolánk felmenő rendszerben is az új szakképzési törvény hatálya 

alatt, hiszen meggyőződésünk, hogy a munkaerőpiacon az ilyen szakirányban képzettt fiatalok nagyon 

keresettek lesznek a jövőben is. Ha a régiót, a Balatont és környékét, mint fő turista desztinációt nézzük, 

szembeötlő a vendéglátó egységek (szállodák, panziók, cukrászdák) munkaerőigénye jól képzett 

szakemberekre, és ugyanezt mondhatjuk el a környék borászatairól (Balatonfüred-Csopaki Borvidék, 

Balaton-felvidéki Borvidék), valamint a környék számos családi borászatáról, ahol a szőlész-borász 

szakma végzett, jól képzett diákjai találnak munkát, illetve a több generáció óta a borászattal foglalkozó 

családoknál presztizs kérdés, hogy a fiatalok tovább vigyék a családi vállalkozást. Meggyőződésünk, hogy 

a kertész szakmát elvégzett diákjaink is az itt szerzett tartalmas tárgyi tudással és megfelelően felszerelt 

iskolai kertészetünkben végzett gyakorlatukkal, tapasztalataikkal keresett szakemberek lesznek a 

környéken. A Vendéglátóipari alapképzést 4 helyszínen tartjuk-cukrász, szakács tanműhelyeinkben, pincér 

oktatótermünkben illetve az informatika tanteremben, így biztosítva a megfelelő környezetet, 

ismeretnyagot az ágazati alapvizsgára történő felkészüléshez, és a további konkrét szakma kiválasztásában 

a megfelelő motivációhoz. 

8.6. A szakképzés feltételrendszere, szervezése 

 A szakképzés tárgyi feltételei  

A szakképzési tevékenységhez rendelkezésre állnak tantermek, demonstrációs terem, laboratórium, 

tanműhelyek, tankonyhák, géppark. Törekszünk arra, hogy az adott szakképesítésekhez tartozó Szakmai 

és Vizsgáztatási Követelmény – az új rendszer szerint Képzési és Kimeneti Követelmények - 

eszközjegyzékében felsorolt valamennyi eszköz megfelelő minőségben és mennyiségben a szakképzés 

rendelkezésére álljon. Az intézmény él minden olyan pályázati lehetőséggel, amelynek segítségével a 

szakképzés tárgyi feltételrendszerét bővíteni, korszerűsíteni tudja. Kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy a 

fiatalok lehetőleg korszerű eszközökkel, technikával, technológiával ismerkedjenek meg a szakmai képzés 

során, olyan környezetben, amely lehetővé teszi a balesetmentes munkavégzést, valamint biztosítja a 

nyugodt, problémamentes ismeretelsajátítás és gyakorlás lehetőségét.  
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 A szakképzés személyi feltételei 

Az elméleti és gyakorlati oktatást megfelelő végzettséggel és képzettséggel rendelkező pedagógus, illetve 

más szakember láthatja el főállásban, részmunkaidőben vagy óraadóként. A szakmai elméleti és gyakorlati 

tárgyat oktatók kiválasztása a Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 30-32. paragrafusában 

megfogalmazott előírások, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásai, valamint az 

adott szakképesítés szakképzési kerettantervében illetve a Szakképzés 4.0 szakképzési törvény program 

tanterveiben meghatározott végzettségek, alkalmazási feltételek figyelembevételével történik. 

 Elméleti oktatás 

Az iskolai rendszerű szakképzés az OKJ-ban meghatározott szakképesítés tekintetében a szakképesítésért 

felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény, az új képzéseknél képzési és kimeneti 

követelmények és a szakképzési kerettanterv, az új képzéseknél programtantervek alapján szakmai elméleti 

és gyakorlati képzés keretében történik.  

 Gyakorlati oktatás  

A gyakorlati oktatás a szakmai képzésének az intézményben, vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult 

gazdálkodó szervezetnél, egyéb szervnél vagy szervezetnél folyó azon része, melynek célja a 

szakképesítéshez kapcsolódó munkatevékenységek gyakorlatban történő elsajátítása és a tanulók 

felkészítése a szakmai vizsga gyakorlati részére. Intézményünk tanulói évfolyamtól, szakmacsoporttól, 

ágazattól, szakképesítésektől függően eltérő óraszámban teljesítenek kötelező szakmai gyakorlatokat. A 

szakmai gyakorlatok óraszámát alapvetően az adott képzésre vonatkozó óraterv, programtanterv, kkk 

határozza meg. A gyakorlatok teljesítése történhet az intézmény tanműhelyeiben, tankonyháiban, vagy 

együttműködési megállapodás alapján illetve tanulószerződéssel külső gyakorlati helyszínen. A szakmai 

gyakorlatok megkezdése előtt a tanulók – a szabályoknak megfelelően - munkavédelmi oktatásban 

részesülnek. A szakmai gyakorlatok ismeretanyagáról, tapasztalatairól a tanulók gyakorlati naplót 

vezetnek.  

8.7. Szakmai gyakorlatok lebonyolításának formái 

Órarend szerinti gyakorlatok: Évfolyamtól, szakmacsoporttól, ágazattól, szakképesítéstől függően, 

csoportbontásban, a gyakorlatvezető szakmai tanárok irányításával, tanmenet alapján folytatott gyakorlat. 

A gyakorlatok helyszínét a tanmenet alapján a szakmai tanárok határozzák meg.  

Tanulószerződéssel rendelkező tanulók gyakorlata: A tanuló szakmai gyakorlati képzése tanulószerződés 

megkötésével is biztosítható. A tanulószerződés a tanuló és a külső gyakorlati helyet biztosító gazdálkodó 

szervezet között jön létre. A tanulószerződést lehetőleg minden év augusztus 15-ig kell megkötni. 

Tanulószerződés estén az intézmény folyamatosan kapcsolatot tart a gyakorlati helyet biztosító gazdálkodó 

szervezettel a szakképzési intézményegység vezető helyettesek, a szakképzési intézményegység vezetőn 

keresztül. A tanulószerződés megkötésével, tartalmával, a tanulószerződés alapján lebonyolított gyakorlati 

képzéssel kapcsolatban a kifutó képzéseknél a szakképzési törvény 35-55.§- tartalmazza az irányadó 

rendelkezéseket.  

A 2020. július 1 után induló képzéseknél a 2019. évi LXXX. számú új szakképzési törvény XXIII. 

fejezetének 125. és 128. paragrafusa tartalmazza az irányadó rendelkezéseket.  
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 Összefüggő gyakorlat 

A kifutó szakközépiskolai diákoknak a 9. és 10 évfolyam után, a felmenő rendszerben bevezetett szakképző 

iskolai évfolyamokon tanuló diákoknak 10. évfolyamban, a szakgimnáziumi, illetve technikumi 

tanulóknak 10- 11. évfolyamban a kerettantervek, programtantervek illetve a szakmai és vizsgáztatási 

követelmények, új képzéseinknél a képzési és kimeneti követelmények előírásinak megfelelően 

összefüggő nyári gyakorlatot is teljesíteniük kell. Az összefüggő nyári gyakorlat teljesítése kötelező, a 

szakmai vizsga megkezdésének feltétele. A teljesített, igazolt gyakorlat idejére a tanulót a szakképzési 

törvény által meghatározott díjazás illeti meg.  

 Az ismeretek számonkérésének szabályai: 

Az intézmény a pedagógiai programjában meghatározta az iskolai beszámoltatás, az ismeretek 

számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és 

minősítésének követelményeit. A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben 

rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A 

szakképesítések tantárgyi rendszerét figyelembe véve, a tantárgyak kerülnek értékelésre. Abban az esetben, 

ha a tantárgy több tantárgyelemből áll, amelyek évközben külön-külön kerülnek értékelésre, a 

tantárgyelemek érdemjegyeit figyelembe véve, félévkor és év végén is tantárgyra vonatkozó osztályzatot 

kell kialakítani megfelelő súlyozás alkalmazásával. Szakmai elméletből egy félév során, tantárgyanként 

legalább három jegyet kell szereznie a tanulónak. Gyakorlatból havonta legalább egy érdemjeggyel kell 

értékelni a tanuló munkáját.  

 Az intézmény magasabb évfolyamára lépés feltételei 

A tanuló az intézmény magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a meghatározott követelményeket az adott 

évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. A követelmények teljesítését a pedagógusok a tanulók év 

közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A továbbhaladást befolyásolja a 

tanuló esetleges szakmai elméleti és gyakorlati foglalkozásokról történő hiányzása is. A mulasztással 

kapcsolatos előírásokat a Szakképzési törvény 39-40. § -a tartalmazza.  

 Az intézmény által a szakképzésben szervezett vizsgák 

Az intézmény a szakképzés tekintetében az alábbiakban felsorolt vizsgákat szervezi meg:  

Kimenő rendszerű képzéseinknél a szakközépiskolai osztályokban 9. évfolyamban szintvizsgák, 11. 

évfolyamban komplex szakmai vizsgák, szakgimnáziumi képzésben 12. évfolyamban szakmai érettségi 

vizsgák. 

Felmenő rendszerben bevezetett képzéseinknél: Technikumban 13. év végén szakmai érettségi vizsgák, 

Szakképző Iskolában 9. évfolyam végén Ágazati Alapvizsgák. 

 A szakmai képzés ingyenessége 

Magyarországon az első, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű 

szakképzés keretein belül – a Szakképzési törvényben valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvényben 

meghatározott feltételekkel – ingyenesen biztosítja a szakközépiskolai tanulók számára. A második és 

további szakképesítés minden olyan, az iskolai rendszerű szakképzésben megszerzett, az OKJ-ban 

szereplő, államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység 

gyakorlására képesít, és már meglévő, államilag elismert szakképesítés birtokában szerzik meg. Második 

és további szakképesítés szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az OKJ-ban szereplő, államilag 
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elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek. Nem számít második 

szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását 

biztosító képzésben szerezhető szakképesítés. Második és további szakképesítés esetén a képzésben való 

részvételért tandíjat kell fizetni.  

8.8. A tanulót megillető juttatások 

A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben - az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók 

juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti - kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, 

munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg. A 

tanuló részére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott szakképesítéssel betöltött 

munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások is adhatók. 

A tanulók pénzbeli juttatásának mértékét a kifutó rendszerű képzéseknél a Szakképzési törvény 63-65.§-

ban rögzítettek határozzák meg. 

A 2020. július 1 után induló képzéseknél a juttatásokat a 2019. évi LXXX. trv. 83. és 85. paragrafusai 

szabályozzák.  

  A tankönyvek, tanulmányi segédletek, eszközök kiválasztásának elve 

Az oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket az adott szakképesítés, 

illetve az adott szakmai tantárgy oktatásában érintett pedagógus (ok) választják ki. A pedagógusok csak 

olyan nyomtatott taneszközöket használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket hivatalosan 

tankönyvvé nyilvánítottak. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges 

egyéb tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg. Az iskolában 

kötelezően használandó tankönyvek, egyéb taneszközök kiválasztásánál maximálisan szem előtt tartjuk 

helyi tantervünket, a tantárgyi struktúránkkal való megfelelőséget, a több éven át való használhatóságukat, 

valamint az osztályok közötti átjárhatóságot. A szakképzéshez szükséges eszközökre vonatkozólag a 

szakképesítésekre vonatkozó szakmai és vizsgáztatási követelményekben szereplő eszközjegyzék az 

irányadó.  
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9. Záró rendelkezések 

A pedagógiai program hatálya  

▪ területi hatálya kiterjed: székhelyre, telephelyekre és gyakorlati oktatási helyekre, 

▪ személyi hatálya kiterjed: az intézmény diákjaira, pedagógusaira, egyéb alkalmazottaira, és valamennyi 

szolgáltatását igénybe vevőre. 

Hatályba lépés ideje 

▪ 2021. szeptember 1-től felmenő rendszerben, az Nkt. rendelkezései szerint. 

A pedagógiai program érvényessége és felülvizsgálata 

▪ jelen pedagógiai program a fenntartó által történő visszavonásig érvényes, 

▪ a pedagógiai programot legalább négyévente teljes egészében felül kell vizsgálni, 

▪ a program módosítására jogosult: fenntartó, főigazgató, legalább a nevelőtestület 75 %-a, 

▪ a pedagógiai programot módosítani ugyanolyan eljárással lehet, mint ami szerint most azt bevezetjük. 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

▪ az iskola programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető, 

▪ egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve helyeken tekinthető meg:  

▪ fenntartónál, 

▪ iskola irattárában, 

▪ igazgatóknál, 

▪ Kréta rendszerben 

▪ honlapon. 

A pedagógiai program az általános középfokú oktatásra, a szakgimnáziumi, technikumi, szakközépiskolai 

és szakképző iskolai szakképzésre, a Köznevelési és Szakképzési keretben folyó oktatásra, az SNI tanulók 

integrált oktatására, valamint a köznevelési típusú sportiskolára vonatkozó hatályos jogszabályokkal együtt 

alkalmazható. 

Az iskola nevelőtestülete (a diákönkormányzat és a szülői közösség véleményének kikérésével) – külön 

jegyzőkönyv szerint – elfogadta a többcélú köznevelési intézmény pedagógiai programját és 2021. 

szeptember 1-jétől történő bevezetését. 

Balatonfüred, 2021………….. 

  

igazgató 

A Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium pedagógiai 

programját a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság egyházi köznevelési 

intézményfenntartó képviseletében a 2021/2022-es  tanévtől jóváhagyom. 

Pannonhalma, 2021……………… 

  

 fenntartó 
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10. Függelék 

1. Órahálók, Képzési és Kimeneti Követelmények, Szakmai Programtantervek (felmenő 

rendszerben bevezetett képzéseinkhez) 

 

2. Órahálók, Szakképzési kerettantervek (kifutó rendszerű képzéseinkhez) 

 

 

3. Helyi Közismereti Tantervek (melléklet pendrive-on) 
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 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS a 2021-2022-ES TANÉVTŐL 

 

 
9.ny 9. 10. 11. 12. 

alapóraszám 32 32 32 30 29 

maximális óraszám 32 34 34 34 34 

ÉVFOLYAMOK: 9.ny 9. 10. 11. 12. 

magyar nyelv és irodalom 1,5 3 4 4 4 

matematika 1,5* 3* 3* 3* 3* 

történelem  2 2 3 3 

állampolgári ismeretek     1 

kémia  2 1   
fizika  2 3   
biológia 
   2 3   
földrajz  2 1   
első élő idegen nyelv 18* 3* 3* 4* 4* 

második idegen nyelv  3* 3* 3* 3* 

művészetek (ének-zene)    1  
ének-zene  1 1   
vizuális kultúra  1 1   
mozgóképkultúra és 
médiaismeret     1 

digitális kultúra 3* 2* 1* 2*  
testnevelés 5 5 5 5 5 

közösségi nevelés 
(osztályfőnöki) 1 1 1 1 1 

érettségi tantárgyakhoz 
rendelendő fakultációs óra 0 0 0 

 
4 4 

természettudomány    2  
biológia    vagy 2  
földrajz    vagy 2)  
MÁS FAKT    2 4 

Összesen: 30 32 32 30 29 

Az iskola által szabadon 
tervezhető:  2 2 4 5 

ELSŐ ÉLŐ IDEGEN NYELV  2* 2* 0 0 

MATEMATIKA  0 0 1* 1* 

EMELT ÉRETTSÉGI TANTÁRGY 
VAGY 2. NYELV-nem 
kötelező, de választható, 
felmérés 10.-ben  0 0 2 2 

Óraszám összesen: 30 34 34 31/33 31/33 

Hittan 2 2 2 2 2 

Óraszám hittannal 32 36 36 33/35 33/35 
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 ÓRAHÁLÓ GIMNÁZIUMI KÉPZÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMMAL a 

2020-2021-ES TANÉVTŐL 

 

 
9.ny 9. 10. 11. 12. 

alapóraszám 32 32 32 30 29 

maximális óraszám 32 34 34 34 34 

ÉVFOLYAMOK: 9.ny 9. 10. 11. 12. 

magyar nyelv és irodalom 1,5 3 4 4 4 

matematika 1,5* 3* 3* 3* 3* 

történelem  2 2 3 3 

állampolgári ismeretek     1 

kémia  2 1   
fizika  2 3   
biológia  2 3   
földrajz  2 1   
első élő idegen nyelv 18* 3* 3* 4* 4* 

második idegen nyelv  3* 3* 3* 3* 

művészetek (ének-zene)    1  
ének-zene  1 1   
vizuális kultúra  1 1   
mozgóképkultúra és 
médiaismeret     1 

digitális kultúra 3* 2* 1* 2*  
testnevelés 5 5 5 5 5 

közösségi nevelés 
(osztályfőnöki) 1 1 1 1 1 

érettségi tantárgyakhoz 
rendelendő fakultációs óra 0 0 0 

 
4 4 

természettudomány    2  
biológia    vagy 2  
földrajz    vagy 2)  
MÁS FAKT    2 4 

Összesen: 30 32 32 30 29 

Az iskola által szabadon 
tervezhető:  2 2 4 5 

ELSŐ ÉLŐ IDEGEN NYELV  2* 2*   

MATEMATIKA     1* 

SPORTTÖRTÉNET    1  

SPORTÁGI ISMERETEK    1  

TESTNEVELÉS-ELMÉLET    0,5  

SPORTEGÉSZSÉGTAN    0,5  

EDZÉSELMÉLET     0,5 

SPORT ÉS SZERVEZETEI     0,5 

SPORTPSZICHOLÓGIA     1 

SPORTETIKA     1 

Óraszám összesen: 30 34 34 33 33 

Hittan 2 2 2 2 2 

Óraszám hittannal 32 36 36 35 35 
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GIMNÁZIUMI KÉPZÉS a 2020-2021-ES TANÉVTŐL 
 

 
9. 10. 11. 12. 

alapóraszám 32 32 30 29 

maximális óraszám 34 34 34 34 

ÉVFOLYAMOK: 9. 10. 11. 12. 

magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 

matematika 3* 3* 3* 3* 

történelem 2 2 3 3 

állampolgári ismeretek    1 

kémia 2 1   
fizika 2 3   
biológia 2 3   
földrajz 2 1   
első élő idegen nyelv 3* 3* 4* 4* 

második idegen nyelv 3* 3* 3* 3* 

művészetek (ének-zene)   1  
ének-zene 1 1   
vizuális kultúra 1 1   
mozgóképkultúra és médiaismeret    1 

digitális kultúra 2* 1* 2*  
testnevelés 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 

érettségi tantárgyakhoz 
rendelendő fakultációs óra 0 0 

 
4 4 

természettudomány   2  
biológia   vagy 2  
földrajz   vagy 2)  
MÁS FAKT   2 4 

Összesen: 32 32 30 29 

Az iskola által szabadon 
tervezhető: 2 2 4 5 

ELSŐ ÉLŐ IDEGEN NYELV 2* 2*   

MATEMATIKA    1* 

SPORTTÖRTÉNET   1  

SPORTÁGI ISMERETEK   1  

TESTNEVELÉS-ELMÉLET   0,5  

SPORTEGÉSZSÉGTAN   0,5  

EDZÉSELMÉLET    0,5 

SPORT ÉS SZERVEZETEI    0,5 

SPORTPSZICHOLÓGIA    1 

SPORTETIKA    1 

Óraszám összesen: 34 34 33 33 

Hittan 2 2 2 2 

Óraszám hittannal 36 36 35 35 
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 ÓRAHÁLÓ TECHNIKUM 2020-2021-ES TANÉVTŐL 

Tantárgyak 
9. 

évfolyam 
10. 

évfolyam 
11. 

évfolyam 
12. 

évfolyam 
13. 

évfolyam 

9-13. óraszám 
összesen 

K
ö

z
is

m
e

re
ti
 o

k
ta

tá
s
 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3 0 525 

Idegen nyelv 4* 4* 3* 3* 3*+2* 659 

Matematika 4* 4* 3* 3* 0 489 

Történelem 3 3 2 2 0 350 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 0 31 

Digitális kultúra 1*+1* 0 0 0 0 72 

Testnevelés 4 4 3 3 0 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

108 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: pl.fizika, kémia, 
biológia, idegen nyelv 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 

144 

Érettségire felkészítő 
tantárgy (kötelezően 
választható, érettségi 
tárgy) 

0 0 2 1+2 0 165 

Pénzügyi és vállalkozói 
ismeretek 

0 1 0 0 0 36 

Hittan 2 2 2 1 1 283 

Összes közismereti 
óraszám 

27 26 21 20 7 3541 

Ágazati alapoktatás 7 9 0 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 0 14 14 28 1876 

Szabadon tervezhető 

órakeret (közismeret)-

elosztva 

0 0 0 0 0 0 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31*/36* 31  

Éves összes óraszám 1224 1260 1260 1164 1085 5993 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

34 35 35 34 35  

 

 

 

*31/36 magyarázata: 12. évfolyamban érettségi vizsgázhatnak Magyarból, Matematikából, Történelemből, 

így azoknak a 31 héttel kell számolni, többi tárgy 36 hetes. 

Így 12. ben a 3 fakultációs tárgyuk a 3 érettségi tárgy lenne, hogy biztosan jól sikerüljön nekik. Tehát a  3 

fakt óra is 31-gyel szorzott összóraszámú/tanév 
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Tantárgyak 

 
13. évf. 

 
14. évf. 

13-14. 
óraszá
m 
összes
en 

 

Idegen nyelv (ajánlott, 
nyelvvizsgára 
felkészítés) 

  
0 

Szakmai órakeret 35 35 2345 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

35 35 
 

Tanítási hetek száma 36 31  

Éves összes óraszám 1260 1085 2345 
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 KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK SPORTEDZŐ, SPORTSZERVEZŐ SZAKMA 

 

1. A szakma alapadatai 

1.1 Az ágazat megnevezése: 20. Sport 

1.2 A szakma megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 1014 20 02 

1.4 A szakma szakmairányai: - 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Sport ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: - 

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi 
oktatásban: 70 óra, Érettségire épülő oktatásban: 70 óra 

 

 

2.  A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a 

munkaterület leírása 

 

A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és 

irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. 

Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. 

Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és 

edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő- 

készségüket. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket 

szervez. 

Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, 

irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási 

programjának összeállítását. 

Vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok 

munkájában, irányításában. Sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez. 

Amennyiben a szakszövetség a munkakör betöltését nem köti egyéb feltételekhez, úgy a szakképesítés 

a megjelölt sportágban edzői, oktatói munkakör betöltésére jogosít a 157/2004. (V. 18.) Korm. 

rendelet alapján. A szakképzettséggel betölthető munkakörök, tevékenységek: egészségmegőrző 

programok szervezője, sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezője és vezetője, 

egészségmegőrző programok vezetője, sport szakreferens, aerobic oktató, fitness-wellness 
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asszisztens, fitnesz edző, programszervező, termékbemutató-szervező, rendezvényszervező és – 

bonyolító, sport-rendezvényszervező, szabadidőszervező, aerobic terem üzletvezetője, fitness klub 

vezetője, fitnessterem vezető, fürdővezető, horgászegyesületi vezető, kondicionálóterem vezető, 

mozgásstúdió-vezető, sport szakosztályvezető, sportegyesület vezetője, sportklub vezetője, 

sportlétesítmény vezető, sportosztály vezetője, strandvezető, szabadidő központ igazgatója, 

testápolószalon-vezető, uszodavezető. 

3.  A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám 

o 

Szakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

 

 

Sportedző (a sportág 

megjelölésével) - 

sportszervező 

2717 Szakképzett edző, 
sportszervező, - 

irányító 

3722 Fitnesz- és rekreációs 
programok 

irányítója 

3631 Konferencia- és 

rendezvényszervező 

1336 Sport- és rekreációs 
tevékenységet 

folytató egység vezetője 

 

4.  A szakképzésbe történő belépés feltételei 

4.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

4.2 Alkalmassági követelmények 

4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges 

 

A fizikai alkalmassági vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze azzal a megkötéssel, hogy 

a megjelölt sportágakhoz kapcsolódó feladatoknak megfelelően kell mérniük az illeszkedő 

motoros képességek és sportági technikák szintjét. 

 

5.  A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek 

5.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra 
● Tantermi tábla 
● Projektor 
● Laptop 
● Tablet vagy okostelefon 
● Bioimpedanica analizátor 
● Pulzusmérő sport óra 
● Videókamera 
● Anatómiai szemléltető eszközök 
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● Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök 
● Az újraélesztés gyakorlásához szükséges eszközök 
● Internet kapcsolat 

 

 

5.2 Eszközjegyzék szakirányú oktatásra 
● Sportági gyakorlathoz szükséges felszerelések, eszközök 
● Tantermi tábla 
● Projektor 
● Laptop 
● Tablet vagy okostelefon 
● Bio impedanica analizátor 
● Pulzusmérő sport óra 
● Videókamera 
● Anatómiai szemléltető eszközök 
● Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök 
● Automata defibrillátor készülék 

 

6.  Kimeneti követelmények 

 

 

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

 

 

A tanuló az ágazati alapoktatás során elsajátítja a szakma gyakorlásához elengedhetetlen elméleti 

ismereteket, és gyakorlati tevékenysége során a résztvevők előképzettséghez, korosztályhoz 

igazítva alkalmazza azokat. Ezen ismeretek birtokában, a motoros képességek fejlesztésére 

irányuló gyakorlati foglalkozások előkészítését, bemelegítését megtervezi és levezeti. Betartja a 

balesetvédelmi szabályokat, a szaknyelvet pontosan alkalmazza. A sportszakmai terminológiát 

használva a kommunikációs helyzetnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően hatékonyan 

kommunikál. Az általa összeállított feladatot feladatvégzés helyességét ellenőrzi, hibát javít. 
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6.2 Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

 

 

Sorszá 

m 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt viselkedésmódok, 
attitűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

 

 

 

 

 

1 

 

Betartja a munkavédelmi 

szabályzatot, 

balesetvédelmi szabályokat 

fogalmaz meg. 

Ismeri a balesetvédelmi 

szabályokat és a 

munkaeszközök 

rendeltetésszerű 

használatának módját. 

Elkötelezett a biztonságos 

munkavégzés mellett, 

törekszik a munkájához 

kapcsoló eszközök 

rendeltetésszerű 

használatára és a 

sportfoglalkozáson való 

részvevők pontos 

balesetvédelmi 

tájékoztatására. 

 

Betartatja a berendezések, 

gépek, továbbá sportszerek és 

sporteszközök rendeltetésszerű 

használatával, kezelésével 

kapcsolatos rendszabályokat. 

 

 

 

2 

A felismert edzésártalmak 

tünetei alapján megfelelően 

módosítja a bemelegítés 

tartalmát, az alkalmazott 

módszereket és 

eszközöket. 

Ismeri és felismeri a 

sportsérüléseket, 

edzésártalmakat, valamint 

tisztában van azok 

megelőzésének 

lehetőségeivel. 

Törekszik a sérülésmentes 

feladatvégzés 

elősegítésére a 

bemelegítés során. 

Szükség esetén egészségügyi 

szakemberek segítségével az 

edzésártalmakat kivédi, ellátja, 

gyógyítja. 

 

 

 

4 

Kezeli a szakterületén 

használatos irodatechnikai 

és informatikai 

eszközöket, szoftvereket 

és alkalmazásokat (pl. 

számítógép, tablet, 

videókamera, 

Ismeri a pulzusmérő óra 

működését, az egészségi 

állapot monitorozására 

alkalmas applikációkat, 

bioimpedanciaanalizá tor 

felhasználásának 

lehetőségeit és 

Igénye van a digitalis 

önfejlesztésre a 

szakterületén, törekszik 

megismerni az új, 

sportmunka során is 

alkalmazható digitális 

Önállóan alkalmazza az 

eszközöket, szoftvereket, 

megtalálja az adott 

sporttevékenység 

bemelegítéséhez 

használható legalkalmasabb 
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 pulzusmérő óra, 

bioimpedanciaanalizátor, 

egészségi állapot 

monitorozására alkalmas 

applikációk stb.). 

folyamatát. 

Edzésmódszertani 

szempontból értelmezi a 

szakterületen használatos 

informatikai eszközökkel 

mért adatokat. 

lehetőségeket. applikációkat, 

digitalis lehetőségeket. 

 

 

 

5 

Ellátja a szakmájához 
kapcsolódó adminisztratív 
és dokumentációs 
feladatokat (pl. 
jegyzőkönyvvezetés, 
nyilvántartások, 
beszámolók, feljegyzések 
stb.) 

Ismeri a munkájához 

kapcsolódó 

dokumentumtípusoka t, a 

jegyzőkönyvvezetés, a 

feljegyzésírás menetét és 

szabályait. 

Törekszik a pontos 

dokumentációs és 

adminisztrációs 

munkavégzésre, igyekszik 

elkerülni a 

szabálytalanságokat. 

 

 

Önállóan dokumentálja és 

adminisztrálja a 

munkafolyamatait. 

 

 

 

 

 
6 

Pontosan és 

közérthetően 

használja a 

sportszakmai 

terminológiát, 

hatékonyan 

kommunikál a 

célcsoporttal a 

kommunikációs 

szituációnak és az 

életkori 

sajátosságoknak 

megfelelően. 

Ismeri a sportszakmai 

terminológiát, tisztában 

van a különböző 

korcsoportok életkori 

sajátosságaival, és a 

korcsoportok-hoz 

kapcsolható 

kommunikációs 

eszközökkel, 

stratégiával. 

 

 

Törekszik a pontos, érthető 

kommunikációra, a 

megfelelő sportszakmai 

nyelvezet használatára. 

 

 

 

 

Kommunikációjáb an felelősen 

meggyőződik a megértésről. 
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7 Elősegíti az ügyfél helyes 

táplálkozási szokásainak 

kialakítását. 

Tisztában van a helyes 

táplálkozási szokásokkal 

és a folyadékpótlás 

fontosságával. 

Elkötelezett az egészséges 
életmód szemléletének 
terjesztésében, személyes 
példamutatásával segíti a 
helyes táplálkozási szokások 
kialakítását, megerősítését. 

Önállóan fogalmaz meg 

személyre szabott javaslatot az 

ügyfél helyes 

táplálkozási szokásainak 

kialakításának elősegítésre. 

 

 

 

8 

Bemelegítést tervez, 

szervez és vezet 

különböző létszámú és 

korú csoportok számára 

változatos körülmények 

között (pl. sportpályán, 

vízben, hóban, jégen 

stb.). 

 
 

Ismeri a tervezési 

folyamat és a foglalkozás 

szervezés, vezetés 

alapelveit, lépéseit. 

 

Érdeklődő az új 

mozgásformák 

kipróbálásának lehetősége 

iránt, igényli a szakmai 

megújulást és 

sokszínűséget. 

 

 

Önállóan tervez, szervez és 

vezet bemelegítést. 

9 A bemelegítés, 

céljainak megfelelően 

Ismeri az 

edzéstervezést, 

Elkötelezett az 

edzésmunka 

Önállóan tervez, 

szervez és vezet 

 összeállítja az 

edzésprogramot, 

gyakorlatanyagot, a 

használandó eszközlistát. 

edzéselveket és 

edzésmódszereket, 

valamint az edzéselmélet 

alapfogalmait és azok 
gyakorlatba történő 
átültetését. 

szakmaiságának 

megőrzése, és a 

minőségorientált 

munkavégzés 

iránt. 

bemelegítéseket. 
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10 

 

 

A bemelegítést a 

szervezet anatómiai és 

élettani 

sajátosságaival 

összhangban tervezi 

meg. 

 
Ismeri az emberi szervezet 

felépítését, működését, 

tisztában van az edzés 

mozgató rendszerre 

gyakorolt hatásával, a 

fáradás, fáradtság, pihenés, 

regeneráció élettani 

hátterével. 

Körültekintően 

tervezi meg az 

bemelegítést és mozgásos 

foglalkozások szakmai 

tartalmát, szem előtt tartva 

az emberi szervezet 

működésének 

törvényszerűségeit 

. 

 

 

 

 

11 

 
Általános 

bemelegítést állít össze 

és vezet le a 

sporttevékenységhez 

igazodó szakmai 

tartalommal. 

 

 

Ismeri a bemelegítés 

alapelveit, folyamatát és 

részegységeit. 

Szem előtt tartja a 

bemelegítés alapelveit és 

azoknak 

megfelelően törekszik a 

fokozatosság elvének 

betartására. 

Önállóan állítja 

össze a bemelegítés 

szakmai tartalmát és vezeti a 

gyakorlatot a 

célnak megfelelő 
gyakorlatvezetési módszerrel. 

 

 

 

 

12 

 
 

Változatos formában 

használja a 

gimnasztika mozgás- és 

gyakorlatrendszerét a 

célcsoportnak és az 

edzéscélnak 

megfelelően. 

 

 

Ismeri a gimnasztika 

mozgás- és 

gyakorlatrendszerét, a 

gimnasztikai 

rajzírás szabályait. 

 

Törekszik a gimnasztika 

mozgásanyagának 

használatakor a 

minőségi és mennyiségi 

tényezők 

edzéscélhoz való 

igazítására. 

Kreatívan, a 

célcsoportnak és az 

edzéscélnak 

megfelelően használja a 

gimnasztika mozgás- és 

gyakorlatrendszeré t a 

változatos edzéscélok 

eléréséhez. 
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13 

 

 

 
A választott 

bemelegítést 

levezényli, ellenőrzi, a 

hibákat kijavítja. 

Ismeri az adott 

sportmozgás pontos 

végrehajtásának szabályait, 

ismeri a gyakorlatvezetési 

és ellenőrzési 

módszereket, 

felismeri a hibás 

feladatvégzést, ismeri a 

hibajavítás 

módszertanát. 

 
 

Törekszik a pontos 

feladatvégzés 

elősegítésére a 

sportsérülések elkerülése 

és a kívánt edzéscél 

elérése érdekében. 

 

 
Ellenőrzi a feladatvégzés 

helyességét, 

önállóan korrigálja a hibás 

feladatvégzést. 
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6.3 Szakirányú oktatás szakmai követelményei 
 

Sor- 

szám 

Készségek, képességek  

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 
attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1 Közreműködik a versenyek, 

mérkőzések, edzőtáborok, 

programok előkészítésében és 

lebonyolításában (szakmai 

egyeztetés, forgatókönyv 

elkészítése, engedélyek 

beszerzése, egészségügyi 

szolgálat igénylése, 

közreműködők biztosítása és 

tevékenységük megszervezése, 

költségvetés stb.) 

Ismeri a sport és 

rekreációs 

rendezvények, 

események szervezési 

modelljét, folyamatát és 

lebonyolításának 

szabályait. 

Törekszik a 

munkatársaival való 

együttműködésre, kész 

bevonni közreműködő 

szakembereket a 

sportesemények 

megszervezéséhez 

kapcsolódó 

munkafolyamatokb a. 

Önállóan tervez, szervez és 

vezet sporttevékenység eket, 

segítséggel előkészít és 

lebonyolít versenyeket, 

mérkőzéseket, edzőtáborokat 

és programokat. 
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2 

Közreműködik a szervezet pozitív 

megítélésének és a szervezet 

külső, belső kommunikációs 

rendszerének kialakításában. 

Tisztában van a 

kommunikáció 

szabályaival, a 

kommunikációs és 

tömegkommuniká-ciós 

technika 

eszközrendszeré-vel és 

főbb jellemzőivel, ismeri 

a kommunikáció 

szerepének  

sajátosságait a sportban. 

 

 

Elkötelezett a szervezet és 

a sport pozitív 

megítélésének kialakítása 

iránt, hitelesen képviseli a 

szervezet vezérelveit. 

Betartja és betartatja a 

szervezet kommunikációs 

szabályzatát. 

 

 

 

 

3 

Elvégzi a sporttevékenységgel 

kapcsolatos marketingfeladatokat 

(hirdetés, toborzás stb.) 

Ismeri a 
marketingszabályokat, a  
kommunikáció és a 
marketing kapcsolatának 

jellemzőit, az 

imázskialakítás 

folyamatát és a 

figyelemfelkeltés 

technikáit. 

 

 

Motivált a szervezet 

tevékenységének 

népszerűsítésében. 

Javaslatot tesz a szervezet 

marketingtevéken ységének 

korszerűsítésére. 

 

 

4 

Koordinálja a  rábízott sportolók 

felkészítésében együttműködő 

szakemberek munkáját, a 

sportszervezet 

Ismeri a szervezet és a 

vezetés kapcsolatának 

jellemzőit, valamint a 

szervezetirányítás 

jellemzőit. 

Kezdeményezi és igényli a 

sportolók felkészítésében 

együttműködő 

szakemberek munkájának 

összehangolását. 

Irányítja a rábízott sportolók 

felkészítésében együttműködő 

szakemberek (pl. edzők, 

mozgásterapeuta, 
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 tevékenységeit.   sportorvos, sportpszichológus 
munkáját, a sportszervezet 
tevékenységeit. 

 

 

 

 

5 

Sporttevékenység szervezése és 

vezetése során kiemelt figyelmet 

fordít a sportban tehetséges 

fiatalok kiválasztására. 

Tisztában van a 
sportbéli    tehetség 
ismérveivel, a hazai 
tehetségkiválasztás és
 -gondozás 
rendszerével 
 és lehetőségeivel, 
valamint ismeri 
 a sportbéli
 ösztönzési 
technikákat. 

Figyelemmel kíséri a 

tehetséges fiatalok 

munkáját, ösztönzi őket a 

rendszeres testedzés 

irányába. 

Javaslatot fogalmaz meg a 

tehetséges 

fiatalok jövőbeli 

lehetőségeit 

illetően. 

 

 

 

 

6 

Részt vesz a 

szervezettevékenységének adott 

időszakra történő 

meghatározásában (célok),  éves 

munkatervet készít (feladatok, 

felelősök, határidők). 

Ismeri a munkaterv 

készítés szabályait és 

alapelveit. 

Belátja a pontos 

tervezőmunka fontosságát 

a kitűzött   célok elérése 

érdekében. 

 
Vezetői 

irányítással, másokkal 

együttműködve 

alakítja ki a 

szervezet éves 

munkatervét. 

 

 

 

 

7 

 
Pénzügyi tervet készít a szakmai 

feladatok 

megvalósításához, éves

 költségvetést egyeztet a 

gazdasági vezetővel. 

Ismeri a szervezet 

finanszírozási döntési 

mechanizmusának 

jellemzőit, a források 

jellemzőit és a 

költségvetés 

tervezésének folyamatát. 

 

Törekszik  a 

tudatosságra és

 a pontosságra 

 a szakmai 

feladatainak 

megvalósításához 

szükséges pénzügyi terv 

elkészítésekor. 

A gazdasági 

vezetővel és a 

gazdasági 

munkatársakkal 

együttműködve 

alakítja ki a szakmai 

feladatához kapcsolódó 
pénzügyi tervet. 
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8 

 

Közreműködik sporttevékenység 

pénzügyi alapjainak 

megteremtésében, a szponzorok 

megtalálásában, 

megtartásában. 

 

Ismeri a sportban 

jellemző szponzorációs 

formákat, a szponzor és 

a szponzorált jogait és 

kötelességeit. 

 

 

 

Kezdeményezi és ő 

maga is kész új 

potenciális támogatók 

megkeresésére, hajlandó 

kapcsolatot tartani a 

meglévő szponzorokkal. 

 

Vezetői irányítással dönt az új 

és régi szponzorokkal történő 

esetleges együttműködésről 

. 

 

 

 

9 

Összeveti az eredményeket  a 
tervekkel, illetve a célkitűzésekkel, 
erről írásos beszámolót készít a 
vezetés által meghatározott 
módon. 

 
Ismeri a beszámolók 

formáit és jellemzőit, az 

értékelés és az 

eredmény 

megállapításának 

szabályait. 

 

 

 

 

 

 
Törekszik a kitűzött célok 

megvalósítására, az elért 

eredmények értékelésére 

és azok dokumentálására. 

 
Önállóan értékeli a rá 

vonatkozó célkitűzések 

megvalósulását, erről

 beszámolót készít. 

10 Alkalmazza a Tisztában van a Figyelemmel kíséri Felelősséggel 
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 szakterületére 

jellemző pedagógia, és 

pszichológia módszereit a 

sporttevékenység megtervezése 

és lebonyolítása során. 

nevelés alapelveivel, 

színtereivel,  

módszereivel és 

eszközeivel, ismeri a 

nevelés lehetőségét és 

szükségességét a sport 

szakmákban. 

az új pedagógiai és 

módszertani elméleteket, 

nyitott ezek sportterületre 

való integrálására, 

értékként tekint a sport 

személyiségfejleszt ő 

hatásaira, ezen értékeket 

a sportolók irányába 

hitelesen közvetíti. 

alkalmazza az új pedagógiai 

és módszertani megoldásokat

 a szervezeten 

belül. 

 

 

 

 

 

11 

 

 
Integrálja és gyakorlatban 

alkalmazza anatómiai,  valamint 

korszerű sport- és 

egészségtudományi ismereteit. 

Rendelkezik  az 

anatómia, sport-, 

mozgás-,és 

egészségtudomány 

alapvető ismereteivel. 

Ismeri az élettan, 

sportélettan, 

funkcionális 

anatómia, 

gyakorlatba történő 

átültetésének 

módját. 

 

 

 
Mélyen elkötelezett a 

minőségi sportszakmai 

munkavégzés mellett. 

Sportszakmai kérdésekben 

együttműködést kezdeményez

 és tart fenn 

szakterülete más szereplőivel 

(pl.: orvos, sportorvos, 

masszőr, 

gyógytornász, dietetikus). 

 

 

 

12 

Hosszú-, közép- és rövid távú 

célokat fogalmaz  meg, 

edzésprogramot és a 

sportfelkészülés szakaszának 

megfelelő edzéstervet készít. 

Ismeri az 

edzéstervezés 

sajátosságait, 

folyamatát, 

módszertanát, 

valamint a korszerű 

edzéselveket és 

edzésmódszereket. 

Szem előtt tartja a 

fejleszthetőség szenzitív 

időszakait, ugyanakkor 

törekszik a képességek 

harmonikus fejlesztésére 

is. 

Önállóan, a résztvevők 

életkorának, edzettségi 

állapotának megfelelően 

határozza meg a terhelési 

tényezőket. 
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13 

 

Elemzi és értékeli az 

edzésprogramok, edzéstervek 

gyakorlati megvalósítását, a 

tapasztalatokat hasznosítja 

további munkája során. 

 

 
Ismeri a sportági 

felkészítés tervezésének 

és értékelésének 

lehetőségeit és 

módszertanát. 

 

 

 

 

Tudatosan törekszik arra, 

hogy munkájának 

rendszeres értékelésével 

elősegítse a szakmai 

fejlődését. 

Az adott edzésprogramot, 
edzéstervet megadott 
időközönként felülvizsgálja a 
sportoló(k) eredményeinek, 
fittségi mérési eredményeinek 
tükrében. 

 

 

 

14 

Sportolóinak megtanítja a sportági 
mozgásanyag alaptechnikáit, az új 
sportági mozgáselemeket, 
tökéletesíti a tanítványai 
mozgástechnikáját. 

Ismeri a sportági 

mozgásanyagot és az 

oktatásukhoz kapcsolódó 

korszerű módszertani 

lehetőségeket. 

Szem előtt tartja az egyéni 

adottságokat és a technikai 

elemeket ezen 

adottságok 

figyelembevételével 

oktatja. 

Önállóan végzi a rábízott 

sportoló(k) sportág taktikai és 

stratégiai fejlesztését. 

15 Sportolóinak Ismeri a sportág Kritikusan szemléli Önállóan végzi a 

 megtanítja és 

fejleszti a sportági taktika és 

stratégia elemeit, lehetőségeit. 

taktikai elemeit és a 

sportági stratégia 

kialakításának 

folyamatát. 

az edzésen, illetve a 

versenyen (mérkőzésen) 
vétett technikai és taktikai 
hibákat, útmutatást ad 
azok kijavítására. 

rábízott 

sportoló(k) sportág technikai 

fejlesztését. 
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16 

 

 
Sportág-specifikus bemelegítést 

és levezetést állít össze, vezet. 

 
Ismeri a sportág- 

specifikus bemelegítés 

szabályait és a 

gyakorlatvezetés 

típusait. 

Törekszik a körülmények 
együttes mérlegelését 
követően kiválasztani a 
megfelelő 
gyakorlatvezetési 
módszert. 

 
Összeállítja és vezeti a 

sportág- specifikus 

bemelegítést és 

levezetést. 

 

 

 

 

17 

A célcsoport, sportoló életkori 

sajátosságainak, és aktuális 

fizikai állapotának megfelelő 

képességfejlesztési és 

edzésvezetési módszereket 

alkalmaz. 

Ismeri és gyakorlatban 
alkalmazza az 
edzéselmélet és 
mozgásfejlődés, 
mozgástanulás és - 
szabályozás alapelveit, 
ismeri az edzésvezetés 
sajátosságait és 
módszereit. 

Nyitott az új 

edzésmódszerek, 

edzésvezetési módszerek 

kipróbálására, a 

változatosabb és 

eredményesebb 

munkavégzés céljából. 

 

 

Kiválasztja az adott 

edzéscélra legmegfelelőbb 

módszertani megoldásokat. 

 

 

 

18 

Rendszeresen felméri sportolói 

edzettségi állapotát, és az 

eredményeket hasznosítja a 

további felkészítésben. 

Ismeri az edzettségi 
állapot ellenőrzésének és 
értékelésének 
módszereit,  a motoros 
képességeket és 
fejlesztési lehetőségüket. 

Figyelemmel kíséri a 

sportoló(k) fejlődést. 

Ellenőrzi a sportoló(k) 

edzettségi állapotát. 
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19 

Ellátja a verseny előtti, alatti és 

utáni edzői feladatokat. 

Ismeri a sportág hazai és 

nemzetközi 

szakszövetség 

működését, 

versenyrendszerét, 

verseny- és 

játékszabályait. 

Hozzásegíti tanítványait  

a versenyen (mérkőzésen) 

való sikeres szerepléshez. 

Más szakemberekkel 
együttműködve (pl. edző, 

sportorvos) felügyeli a 

sportoló(k) versenyen 

(mérkőzésen) végzett 

sporttevékenység ét. 

 

 

20 

Elemzi a versenyről 

(mérkőzésről), készült 

statisztikákat, 

felvételeket, a tapasztaltakat 

felhasználja további 

Ismeri a 

teljesítményértékelés 

eszközeit és 

módszertanát, illetve a 

mozgáselemzés 

lehetőségeit. 

Törekszik az objektív 

önértékelésre és 

teljesítményértékelé sre. 

Az adott versenyről 
(mérkőzésről) begyűjtött 
adatokat önállóan elemzi és 
felülvizsgálja a 

 munkájában.   saját, valamint a 

sportoló(k) addigi 
tevékenységét. 

 

 

 

 

21 

Erősíti a 

csapatkohéziót, eredményesen 
kezeli a csoportdinamikai 
folyamatokat  
 és  a felmerülő konfliktusokat, 
hozzájárul a  jó közösségi 
 légkör megteremtéséhez. 

 

Tisztában van a 

sporttevékenység 

pszichológiai 

sajátosságaival és 

személyiségfejlesztő 

hatásával, ismeri a 

konfliktuskezelési 

technikákat. 

 

 
Törekszik a konfliktusok 

megoldására és az 

együttműködés 

megerősítésére. 

Kompetenciahatá rain belül 

önállóan kezeli a konfliktust, 

szükség esetén 

szakemberhez fordul 

 (pl. sportpszichológus 

, mediátor). 
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22 

 
 

Hatékonyan 

használja a 

sportteljesítmény fokozásának 

megengedett eszközeit. 

Ismeri a 

sportteljesítményfok 

ozás megengedett és 

nem megengedett 

eszközeit, 

módszereit és elveit, 

tisztában van az 

antidopping program 

fontosabb elemeivel. 

 

 

Elkötelezett a fair play 

szellemének 

népszerűsítése iránt 

személyes példáján 

keresztül. 

Felelősséget 

vállal az általa 

foglalkoztatottak 

doppingellenes 

tájékoztatásáért, betartja és 

betartatja a doppingellenes 

tevékenység szabályait. 

 

 

23 

Részt vesz 

sportszervezetek, 

sportegyesületek szakmai 

háttérmunkájában. 

Ismeri a hazai sport 

rendszerének 

felépítését, a 

sportvezetés és 
szervezés alapelveit, 
módszereit. 

Felelősen, a jogi és 

erkölcsi szabályozókat 

betartva végzi munkáját. 

Önállóan végez tervezési, 
szervezési feladatokat egy 
sportszervezet keretein belül. 

 

 

24 

 
Vezeti és szervezi különböző 

sportlétesítmények szakmai 

munkáját. 

 
Vezetői munkája során 

felhasználja a tanult 

szervezési és vezetési 

ismereteit. 

Elkötelezetten,  a 

hivatásos és 

rekreációs sport érdekeit 

egyeztetve vezeti a 

létesítményt. 

Felelősséget 

vállal az általa vezetett 

sportlétesítmény szakmai 

munkájáért, kollégáiért. 

 

 

 

25 

 
 

Megszervezi és megtervezi 

amatőr sportolók tevékenységét, 

edzésprogramját. 

Tisztában van a 

sporttevékenység 

pszichológiai és 

edzéselméleti 

sajátosságaival, az 

amatőr sport céljával, 

személyiségfejlesztő 

hatásával. 

 

Elkötelezett a lakosság 

megfelelő sportolási 

szokásainak, egészséges 

életmódjának 

formálásában. 

 
 

Önállóan végzi az amatőr 

sportolók felkészítését, segít 

céljaik elérésében. 
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26 

Sporttevékenységeket tervez, 
szervez és vezet különböző 
létszámú és korú csoportok 
számára változatos körülmények 
között (pl. sportpályán, vízben, 
hóban, jégen stb.) 

 
 

Ismeri a tervezési 

folyamat és a 

foglalkozás szervezés, 

vezetés alapelveit, 

lépéseit. 

 

Érdeklődő az új 

mozgásformák 

kipróbálásának 

lehetősége iránt, 

igényli a szakmai 

megújulást és 

sokszínűséget. 

 

 

Önállóan tervez, szervez és 

vezet sporttevékenység eket. 

     

27 Kapcsolatot tart a 

sporttevékenység 

tervezésében, szervezésében 

és lebonyolításában 

együttműködő szakemberekkel, 

szülőkkel és a szervezet 

partnereivel. 

Ismeri a sportszakmai 

munka személyi és 

tárgyi feltételeinek 

összehangolásának 

módjait. 

Keresi az 

együttműködés 

lehetőségét a 

munkatársaival, a 

szervezet partnereivel, 

szülőkkel, nyitott a közös 

problémamegoldásr a. 

Segíti a sporttevékenység 

tervezésében, szervezésében 

és lebonyolításában részt 

vevő szakemberek 

együttműködését. 

 

 

 

 

 

28 

 

 
Az edzést a szervezet anatómiai 

és élettani sajátosságaival 

összhangban tervezi meg. 

Ismeri az emberi 

szervezet felépítését, 

működését, tisztában 

van az edzés mozgató 

rendszerre gyakorolt 

hatásával, a fáradás, 

fáradtság, pihenés, 

regeneráció élettani 

hátterével, az életkorok 

biológiai és 

terhelésélettani 

sajátosságaival. 

 
Körültekintően tervezi 

meg az edzést és 

mozgásos foglalkozások 

szakmai tartalmát, szem 

előtt tartva az emberi 

szervezet működésének 

törvényszerűségeit. 

 

 
Felelősséget vállal a 

körültekintő, az egyéni 

sajátosságokat is figyelembe 

vevő tervezésért. 

 



- 131 - 

 

7.  Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, 

értékelésének szempontjai 

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

7.2 Írásbeli vizsga 
7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Írásbeli sport ágazati alapvizsga 

7.2.2 A vizsgatervékenység leírása: A vizsgarész a gyakorlati feladatok elméleti 
hátterének elsajátítását vizsgálja teszt jellegű feladatokkal. Ezek lehetnek: igaz-
hamis állítások, egyszeres feleletválasztás, zárt végű szöveg kiegészítés, 
fogalompárosítás, ábrafelismerése és kiegészítése, illesztési feladatok 
(besorolás, két-három halmaz közötti kapcsolat). 

7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 50% 

7.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás az írásbeli 
feladathoz rendelt központilag összeállított javítási-értékelési útmutató 
alapján történik. 

 

Az egyes feladatrészek javasolt 
aránya: 

 

Igaz-hamis állítások 5% 

Egyszeres feleltválasztás 35% 

Zárt végű szövegkiegészítés 10% 

Fogalompárosítás 20% 

Ábrafelismerés és kiegészítés 10% 

Illesztési feladatok 20% 

 

A pontozás során minden feladatrész (item) megoldása 1%-ot ér. 

7.2.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

7.2.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 
pontszám legalább 40%-át elérte. 

7.3 Gyakorlati vizsga 
7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Bemelegítés megtervezése és levezetése 

7.3.2 A vizsgatervékenység leírása: A képző intézmény által összeállított tételsor 
olyan bemelegítő feladatokat tartalmaz, amelyek a különböző kondicionális, 
koordinációs képességek és az ízületi mozgékonyság fejlesztését készítik elő. A 
vizsgarész teljesítése során a vizsgázó 15 perc tervezési munka után 20 percben 
vezeti le a bemelegítést futófeladatokkal, gimnasztikai gyakorlatokkal, majd 10 
percben értékeli feladatmegoldását. 
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7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc 

7.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 50% 

7.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

7.3.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 
 

A bemelegítés tervezése 30% 

A bemelegítés levezetése 50% 

Önreflektív tevékenységelemzés 20% 

 

 

A maximális kritériumszint eléréséhez: 

● A vizsgázó változatos, jól átgondolt, a célcsoport igényeinek 
maximálisan megfelelő programot állít össze. 

● A vizsgázó a tervezéskor kitűzött céloknak megfelelően vezeti a 
bemelegítést. 

● A vizsgázó maximálisan szem előtt tartja az ideális térhasználat 
szempontjait. 

● A vizsgázó ügyel az optimális időkihasználásra. 
● A tervezett bemelegítés sportszakmailag pontos, precíz. 
● A vizsgázó kommunikációjának minősége az ügyfelekkel szituációnak 

és életkori sajátosságoknak megfelelő, hatékony. 
● A vizsgázó bemelegítés levezetése szakszerű, bemutatása precíz, 

hibajavítása pontos. 
● A vizsgázó a sportszakmai terminológiát pontosan használja. 
● A vizsgázó a feladat végrehajtásakor a biztonsági előírásokat 

maximálisan betartja. 
● A vizsgázó a saját tevékenységét reálisan, önállóan értékeli. 

 

7.3.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 
pontszám legalább 40%-át elérte. 

7.4 Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma 
 

Ágazati 

alapoktatás 
megnevezése 

 

FEOR-szám 

 

FEOR 

megnevezése 

Alapvizsgával 

betölthető 

munkakör(ök), 

tevékenységek 

Sport ágazati 

alapoktatás 

 

- 

 

- 

 

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

 

8.  A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének 

szempontjai 

8.1 Szakma megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat 
eredményes teljesítése. 

8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: A portfólió a szakmai 
vizsgát megelőző legalább 30 naptári nappal korábban történő leadása. 

 

8.3 Központi interaktív vizsga 
8.3.1 A vizsgatevénység megnevezése: Sportedző-sportszervező elméleti záróvizsga 

8.3.2 A vizsgatervékenység leírása: 

A vizsgarész a gyakorlati feladatok elméleti hátterének elsajátítását vizsgálja 

teszt jellegű fel- adatokkal. Ezek lehetnek: igaz-hamis állítások, egyszeres és 

többszörös feleletválasztás, zárt végű szöveg kiegészítés, fogalompárosítás, 

ábrafelismerése és kiegészítése, illesztési feladatok (besorolás, két-három 

halmaz közötti kapcsolat). 

 

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai 
vizsgán belül: 20 % A vizsgatevékenység 
értékelésének szempontjai: 
A központi interaktív vizsga feladatainak felépítése: 

Igaz-hamis állítások 5% 
Egyszeres feleltválasztás 20% 

Többszörös feleltválasztás 15% 

Zárt végű szövegkiegészítés 10% 

Fogalompárosítás 20% 

Ábrafelismerés és kiegészítés 10% 

Illesztési feladatok 20% 

 

A pontozás során minden feladatrész (item) megoldása 1%-ot ér. 

 

● A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 
pontszám legalább 40 %-át elérte. 
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8.4 Projektfeladat 
8.4.1 A vizsgatevénység megnevezése: Sportedző-sportszervező gyakorlati záróvizsga 

8.4.2 A vizsgatervékenység leírása: 
 

A) Portfólió: Projektmunka, illetve a tanuló haladásáról, eredményeiről, 
munkáiból összeállított, a mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által 
hitelesített dokumentum. A portfólió a képzés teljes időtartama alatt készül. A 
portfólió tartalma: 

 

(1) Sportesemény megtervezése (versenykiírás, meghívó, lebonyolítás terve, 
pénzügyi terv, jelentőség) 

(2) Sportági edzésterv elkészítése (felkészülési időszak terve, amennyiben az 
adott sportágban ez nem releváns, a képző intézmény döntése alapján 
eltérhet) 

(3) Hospitálási jegyzőkönyvek (sportág-specifikus edzés- és versenylátogatás 
elemzése megadott tartalmi szempontok alapján) 

(4) Egybefüggő szakmai gyakorlat edzésnaplói és tanulói önértékelése. 

 

B) Portfólió védése és sportági mozgásforma oktatása 

A vizsgázó a vizsgabizottság előtt 10 percben bemutatja portfóliója 

tartalmát. 

Ezután a képző intézmény által összeállított, sportág-specifikus mozgásforma 

oktatását végzi. 

 

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 50 perc, 
amelyből 10 perc a portfólió védése, 30 perc a sportági mozgásforma oktatása 
és 10 perc a szakmai beszélgetés, amely magában foglalja a vizsgázó 
önreflexióját az oktatással kapcsolatban. 

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 % 

8.4.5 A vizsgatevékenység 

értékelésének szempontjai: Az 

egyes feladatrészek javasolt aránya: 

A) A portfólió értékelése: 
 

Sportesemény megtervezése 10% 

Sportági edzésterv elkészítése 5% 

Hospitálási jegyzőkönyvek és az egybefüggő szakmai gyakorlat edzésnaplói és 

tanulói önértékelése 

5% 
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B) Sportági mozgásforma oktatása:  

Gyakorlatok relevanciája, egymásra épültsége, tartalma 60% 

Szaknyelv alkalmazása 10% 

Hibajavítás, értékelés 5%, 

Vezetési stílus, kommunikáció, balesetvédelmi előírások 
betartása 

5% 

● A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 
pontszám legalább 40%-át elérte. 

8.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi 
feltételek: 

A vizsgaszervező által biztosított 8-12 fő, akik végrehajtják a vizsgázó által 

vezényelt feladatokat. 

8.6 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 
feltételek: a sportági mozgásforma oktatásához szükséges felszerelések, 
eszközök, elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök. 

 

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

 

8.8 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal 
kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90 % 

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes szabályok. 
A vizsgázó a vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz szükséges eszközöket, 

egyéb segítséget nem vehet igénybe. 

 

9. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a 
vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek: - 

 

A Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés megszerzésére irányuló 

képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. 

évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő szakszövetség működik. A képző 

intézmény köteles a Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 

szakképesítés megszerzésére irányuló képzéséről - annak 

megkezdésétől számított 30 napon belül - írásban tájékoztatni az adott sportág 

szakszövetségét. A Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 

szakképesítés 8.4.1. pontjába foglalt gyakorlati vizsgatevékenysége teljesítésének 
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időpontja az idényjellegű sportágak esetében eltérhet a vizsgáztatásra vonatkozó 

általános szabályoktól. A gyakorlati vizsga időpontját ebben az esetben is a 

vizsgaszervező határozza meg, és a vizsga befejezésének - az első 

vizsgatevékenység napjától számított - határidejétől el lehet térni. A 

vizsgafeladatok  teljesítéséről a vizsgabizottság tagjai által hitelesített 

jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a szakmai vizsga irataihoz kell csatolni. 
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 PROGRAMTANTERV A SPORTEDZŐ,  SPORTSZERVEZŐ SZAKMÁHOZ 

A szakma alapadatai: 

1.1 Az ágazat megnevezése: Sport 
1.2 A szakma megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 
1.3 A szakma azonosító száma: 5 1014 20 02 
1.4 A szakma szakmairányai: — 
1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 
1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 
1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Sport ágazati alapoktatás 
1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 

 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza- 

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az 

órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, 

termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, 

és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba 

ágyazottan történő oktatására. 

 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo- 

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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1. A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök 

óraszáma évfolyamonként 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 

 

1/13

. 

 

 

2/14. 

 

A képzés 

összes 

óraszám

a 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 432+72 432+7

2 

620+248 2452 108

0 

930 2010 
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Munkavállalói ismeretek 

 

18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

18 

 

0 

 

18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5  5 

Munkanélküliség 3     3 3  3 
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)  

Munkavállalói idegen nyelv 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

62+31 

 

93 

 

0 

 

62 

 

62 

Az álláskeresés lépései, 
álláshirdetések 

    11+10 21  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20+10 30  20 20 

„Small talk” – általános 
társalgás 

    11+11 22  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 

   

S
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rt
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a
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a
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p
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á
s
 

 

Anatómiai-élettani ismeretek 

 

72 

 

72 

 

0 

 

0 

 

0 

 

144 

 

144 

 

0 

 

144 

Az anatómia és az élettan 

tárgya, módsze- re 
4     4 4  4 
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Az emberi szervezet szövetei 12     12 12  12 

A mozgató szervrendszer 

felépítésének és működésének 

alapja 

8     8 8  8 

A vázrendszer felépítése és 
működése 

17     17 17  17 

Az izomzat felépítése és 
működése 

17     17 17  17 

A légzés szervrendszerének 

felépítése és működése 
14     14 14  14 

 A szív és a keringési rendszer 

felépítése, működése 
 20    20 20  20 

A kiválasztás 

szervrendszerének felépíté- 

se, működése 

 8    8 8  8 

A szabályozás élettani 

törvényszerűségei, a 

hormonrendszer működése 

 22    22 22  22 

Az idegrendszer felépítése és 
működése 

 22    22 22  22 

 

Egészségtan 

 

0 

 

72 

 

0 

 

0 

 

0 

 

72 

 

72 

 

0 

 

72 

Sport és életmód  10    10 10  10 

A tápcsatorna felépítése és 
működése 

 10    10 10  10 

Az egészséges táplálkozás  16    16 16  16 

Az immunológia alapjai, 

egészségtani vonatkozásai 
 18    18 18  18 

Sportsérülések  18    18 18  18 

 

Edzéselmélet I. 

 

36 

 

72 

 

0 

 

0 

 

0 

 

108 

 

108 

 

0 

 

108 

Edzéselméleti alapfogalmak 36     36 36  36 

Motoros képességek  40    40 40  40 

Az edzés és versenyzés 
összefüggései 

 16    16 16  16 

Az edzésfolyamatot befolyásoló 

tényezők 

 16    16 16  16 
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Edzésprogramok I. 

 

72 

 

36 

 

0 

 

0 

 

0 

 

108 

 

108 

 

0 

 

108 

Motoros képességfejlesztés I. 72     72 36  36 

Edzés (foglalkozás) látogatás, 

dokumentá- lás I. 
 36    36 72  72 

 

Gimnasztika I. 

 

54 

 

72 

 

0 

 

0 

 

0 

 

126 

 

126 

 

0 

 

126 

A gimnasztika 
mozgásrendszere 

54     54 54  54 

Gimnasztikai gyakorlattervezés 

és gyakor- latvezetés 
 72    72 72  72 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558   
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Elsősegélynyújtás 

 

0 

 

0 

 

36 

 

0 

 

0 

 

36 

 

0 

 

31 

 

31 

Újraélesztés   16   16  14 14 

Sebzések, sebellátás   10   10  9 9 

Traumás sérülések   10   10  8 8 

 

Funkcionális anatómia 

 

0 

 

0 

 

0 

 

72+36 

 

0 

 

108 

 

0 

 

62 

 

62 

Szöveti struktúrák élettani 
vetületei 

   7+6  13  5 5 

A vázrendszer felépítése és 
működése 

   14+5  19  12 12 

Az izomrendszer felépítése és 
működése 

   14+5  19  12 12 

Keringési rendszer részeinek 

szerepe az életműködések 

fenntartásában 

   12+5  17  10 10 

Légzőrendszer részeinek 

szerepe az élet- működések 

fenntartásában 

   10+5  15  9 9 

Szabályzórendszer egyes 

elemeinek sze- repe az érző és 

mozgató területek műkö- 

désének összehangolásában 

    

15+10 

  

25 

  

14 

 

14 
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Terhelésélettan 

 

0 

 

0 

 

72 

 

0 

 

0 

 

72 

 

72 

 

0 

 

72 

Edzéselméleti összefoglalás, a 

terhelés során a szervezetben 

végbemenő változá- sok 

   

6 

   

6 

 

6 

  

6 

Energiaszolgáltató folyamatok a 

szerve- zetben 
  4   4 4  4 

Terhelés hatása a mozgató 

szervrendszerre 

  12   12 12  12 

Terhelés hatása a légzési 
szervrendszerre 

  6   6 6  6 

Terhelés hatása a keringési 
rendszerre 

  10   10 10  10 

A terhelés és a szabályozó 

rendszer kap- csolata 
  10   10 10  10 

A terhelés és a táplálkozás 
kapcsolata 

  4   4 4  4 

Különböző életkorok 

terhelésélettani sajátosságai 
  8   8 8  8 
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 Fogyatékkal élők, krónikus 

betegek és terhesek terhelésének 

sajátossága 

  6   6 6  6 

A teljesítményfokozás   6   6 6  6 

 

Edzéselmélet II. 

 

0 

 

0 

 

72 

 

0 

 

0 

 

72 

 

72 

 

0 

 

72 

A motoros képességfejlesztés 

módszerta- na 
  40   40 40  40 

A mozgástanulás   12   12 12  12 

Edzéstervezés, foglalkozástervezés   20   20 20  20 

 

Edzésprogramok II. 

 

0 

 

0 

 

72+36 

 

36 

 

0 

 

144 

 

108 

 

0 

 

108 

Motoros képességfejlesztés II.   72   72 72  72 

Edzés (foglalkozás) látogatás, 

dokumentá- lás II. 
  36 36  72 36  36 

 

Gimnasztika II. 

 

0 

 

0 

 

36 

 

0 

 

0 

 

36 

 

36 

 

0 

 

36 

Kéziszerrel- és egyéb szerrel 

végzett gyakorlatok 
  36   36 36  36 

 

Kommunikáció 

 

0 

 

0 

 

72 

 

0 

 

0 

 

72 

 

72 

 

0 

 

72 

A kommunikáció szerepe és 
alapformái 

  10   10 10  10 

Befolyásolás, meggyőzés és 

asszertivitás a kommunikációs 

folyamatokban 

  26   26 26  26 

A szakmaspecifikus interakciók 

hatékony kezelése 
  36   36 36  36 

 

Sportszervezési ismeretek 

 

0 

 

0 

 

36 

 

0 

 

0 

 

36 

 

36 

 

0 

 

36 

A magyar testnevelés és sport 
területei és szervezetei 

  12   12 12  12 
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Sportesemények szervezése   24   24 24  24 

  

Sporttörténet 

 

0 

 

0 

 

0 

 

36 

 

0 

 

36 

 

36 

 

0 

 

36 

Olimpiatörténet    10  10 10  10 

Sportági ismeretek    26  26 26  26 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 432 180 0 612 432 93 525    
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Sportági alapok 

 

0 

 

0 

 

36+36 

 

36+

36 

 

279+9

3 

 

516 

 

0 

 

341 

 

341 

Kondicionális képességfejlesztés és 

az életkor kapcsolata 
  36 36  72  32 32 

Koordinációs képességek fejlesztése   36 36  72  32 32 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése     10+10 20  10 10 

A bemelegítés módszertana     14+10 24  14 14 

Levezetés, relaxáció     8+10 18  8 8 

Saját sportágra jellemző motoros 

képessé- gek 
    110+3

1 

141  108 108 

Sportági mozgásformák oktatása     137+3
2 

169  137 137 

 

Sportági szakismeretek 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

155+1

24 

 

279 

 

0 

 

155 

 

155 

Az edzés tervezése, adminisztrációja     19+22 41  19 19 

Az edzés szervezési feladatai     12+22 33  12 12 

Az edző elemző munkája     62+40 102  62 62 

Az edzői kommunikáció, viselkedés     62+40 102  62 62 

 

Pedagógia 

 

0 

 

0 

 

0 

 

72 

 

0 

 

72 

 

0 

 

62 

 

62 

Az oktatás-nevelés folyamata    12  12  10 10 

Edzői szerepek    18  18  16 16 

Az edző-sportoló kapcsolat jellemzői    24  24  20 20 

Tehetség, tehetséggondozás    18  18  16 16 

  

Pszichológia 

 

0 

 

0 

 

0 

 

72 

 

0 

 

72 

 

0 

 

62 

 

62 
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A személyiség jellemző jegyei    30  30  26 26 

A sporttevékenység pszichológiai 

jellem- zői 
   42  42  36 36 

 

Sportjog 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

31 

 

31 

 

36 

 

0 

 

36 

Polgári jogi alapismeretek     9 9 10  10 

A sporttevékenységre és a 

sportolóra vonatkozó 

rendelkezések 

    10 10 12  12 

Sportszervezetek jogi szabályozása     7 7 8  8 

Sportszövetségek jogi szabályozása     5 5 6  6 

 

Pénzügyi ismeretek 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

31 

 

31 

 

36 

 

0 

 

36 

Pénzügyi bizonylatok kezelése     3 3 4  4 

Házipénztár működése     4 4 4  4 

Kötelezettségek elszámolása, 
teljesítése 

    8 8 10  10 

Könyvvitel     5 5 6  6 

Pénzügyi alapok     11 11 12  12 

 

Sportmenedzsment és marketing 

 

0 

 

0 

 

0 

 

108 

 

0 

 

108 

 

0 

 

93 

 

93 

Általános vezetési ismeretek    20  20  16 16 

A sportvezetés módszertani alapjai    36  36  29 29 

Sportmarketing    52  52  48 48 

 

Számviteli ismeretek 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

31 

 

31 

 

0 

 

31 

 

31 

A vállalkozás vagyona     13 13  13 13 

A vállalkozás eredménye     18 18  18 18 

  

Vállalkozási ismeretek 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

31 

 

31 

 

0 

 

31 

 

31 

Vállalkozás indításának gyakorlata     7 7  7 7 

Munkaügyi gyakorlat     6 6  6 6 
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A sport üzleti kérdései     6 6  6 6 

A vállalkozás formái     12 12  12 12 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 72 324 775 1171 72 775 847 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 35 35   70   
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

 

 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

                      A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 18/18 óra                        

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, megha- 

tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen 

foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói 

jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az eh- 

hez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkaválla- 

láshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, 

mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18/18 

óra 

 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál- 

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
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3.1.1.4 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

 

Készségek, képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- módok, 

attitűdök 

Általános és szak- mához 
kötődő digitális kompe- tenciák 

 

Megfogalmazza saját 

karriercéljait. 

Ismeri saját személyisége 

jellemvoná- 

sait, annak pozitívumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján törekszik 

céljai 

reális megfogalma- zására. 

Megjelené- sében igényes, 

viselkedésében visszafogott. 

Elkötelezett a szabályos 

foglalkoztatás mellett. 

Törekszik a saját munkabérét 

érintő változások nyomon 

követésére. 

 

 

Szakképzési 

munkaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés tartalmi 

és formai követel- 
ményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megnevezi és 

leírja az álláskeresés 

módszereit. 

 

Ismeri a formális és 

informális álláskeresési 

technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskeresési portálokon 

információkat keres, rendszerez. 



148 

3.1.1.5 A tantárgy témakörei 

 

3.1.1.5.1 Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismere- 

te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) 

ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsola- 

tok, kapcsolati hálózat fontossága 

 

3.1.1.5.2 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, köz- 

alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói mun- 

kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

3.1.1.5.3 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

3.1.1.5.4 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzé- 

sek, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 



149 

3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák ese- tén) 

 

                      A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:                                          62/62 óra +31 óra 

                      A tanulási terület tartalmi összefoglalója                    

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az állásinterjú során hatékony idegen nyelvű 

kommunikáció. 

 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy              62/62 óra+ 31 óra 

 

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés- re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés 

lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják va- lósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű 

formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően 

megfogalmazni, megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú 

bevezető részében, az általános társalgás során feltett kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, 

elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek megfelelő szókinccsel 

ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett 

információkat, és ezzel kapcso- latosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak keretében elsajátított idegennyelv-tudására, 

alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, vala- mint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit 

aktiválja és a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 
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3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen nyelvek 

 

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához kötődő digitális 
kompetenciák 

 

Internetes álláskereső 

oldalakon és egyéb 

fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket keres. Az 
álláskereséshez használja 
a kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az álláskere- sést 

segítő fórumokat, 

álláshirdetése- ket 

tartalmazó forrásokat, 

állásokat hirdető vagy 

állás- keresésben segítő 

szervezeteket, 

munkaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

Hatékonyan tudja álláskereséshez 

használni az internetes böngészőket 

és álláskereső portálokat, és ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, végzettségének, képes- 

ségeinek megfelelően álláshirdetéseket 

kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletrajzot 

fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- életrajzsablonokat, pl. 

Europass CV- sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő dokumentumot. 
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A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, melyet a 

megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs levél 

tartalmi és formai 

követelmé- nyét, 

felépítését, valamint 

tipikus 

szófordulatait az adott 
idegen nyel- ven. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- lyes 

kompetenciái- nak 

fejlesztésére. Törekszik 

receptív és produktív 

kész- ségeit idegen nyel- 

ven fejleszteni (ol- vasott 

és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 
elkötelezett. Megje- lenése 

visszafogott, helyzethez 

illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- lelni. 

 

Szövegszerkesztő program segítségé- 

vel meg tud írni egy önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés folya- 

matának figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- sés 

folyamatát. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Digitális forma- nyomtatványok 

kitöltése, szövegek formai követelmé- 

nyeknek megfelelő létrehozása, e- 

mailek küldése és fogadása, csatolmá- 
nyok letöltése és hozzáadása. 

 

Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állásnak 

megfelelően, a céljait 

szem előtt tartva 

kommunikál az interjú 

során. 

Ismeri az állásinter- jú 

menetét, tisztá- ban van 

a lehetséges 

kérdésekkel. Az adott 

szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincscsel 

és nyelvtani tudással 

rendelkezik. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

A megpályázni 

kívánt állással kapcsolatban képes az 

internetről információt szerezni. 

 

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- zéskor 

vagy a kap- csolódó 

telefonbe- szélgetések 

során 

csevegést (small talk) 

kezdeményez, a társalgást 

fenntart- ja és befejezi. A 

kérdésekre megfelelő 

válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame- 

lyek az interjú so- rán, 

az interjút megelőző és 

esetle- gesen követő 

tele- fonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhetnek. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan tele- 

fonbeszélgetést folytat, 

időpontot 

egyeztet, tényeket 
tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

A munkaszerződések, 

munkaköri 

leírások szókincsét 

munkájára vonatko- zóan 

alapvetően megérti. 

Ismeri a munka- 

szerződés főbb elemeit, 

leggyako- ribb idegen 

nyelvű kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét értelmezni 

tudja. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 



153 

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin- 

cset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, 

szakmai gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer- 

ni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirde- 

tés követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej- 

lesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompe- 

tenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti- 

pikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes- 

séggel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel- 

ményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt 

gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, ho- 

gyan lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 

3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás 
A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti 

a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában  és 

a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek 

legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez 

passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, 

épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 

szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélge- 

tésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak 

fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), 

de a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során re- 

ceptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 
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3.2.1.6.4 Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikáci- 

ót folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja 

azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségek- 

ről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud 

feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz- 

nált kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz ar- 

ra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értel- 

mezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de 

a témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív kész- 

ségek is fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének ol- 

vasása során az olvasott szövegértés is fejleszthető. 

3.3 Sport ágazati alapozás megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 558/558 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanítási terület megalapozza a sport ágazatban tanulók elméleti és gyakorlati ismereteit. 

Ismereteinek feldolgozása során elsajátítják a képzettségükhöz szükséges humánbiológiai és 

egészségügyi ismereteket. Felelős szakoktatóként, edzőként ismerniük kell a sportolók, a hoz- 

zájuk forduló, egészségüket megőrizni-, testkultúrájukat fejleszteni vágyó emberek képessé- 

geinek biológiai korlátait. Fel kell tudniuk mérni fizikumukat, erőnlétüket. Edzéselméleti és 

gimnasztikai összefüggéseket tanulnak, amelyek segítségével felkészülhetnek szakma- 

specifikus tanulmányaikra és az önálló munkavégzésre. 

 

3.3.1 Anatómiai-élettani ismeretek tantárgy 144/144 óra 
 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Alapvető célja az emberi szervezet felépítésének, működésének és szabályozásának bemutatá- 

sa; ezen belül az egyes szervek működésében, azok összehangolásában, a szervezet szintű 

integrációban szerepet játszó folyamatok megtanítása. A tárgy kifejezetten alapozó jellegű, a 

legtöbb későbbi képzési egységhez alapismereteket szolgáltat. 

 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 
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A tantárgyat tekintettel annak tartalmi részletességére, csak biológia szakos középiskolai 

tanár, vagy a tanított korosztályban megfelelő oktatói tapasztalattal rendelkező biológus, 

orvos, gyógytornász oktathatja 

 

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez kapcsol- 

ható, azokra építhető szakmai tartalmak. A testnevelés és sport tantárgyon belül: az 

egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tar- 

talmak 

 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 
kell lebonyolítani. 
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3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- módok, 

attitűdök 

Általános és szak- mához 
kötődő digitális kompe- tenciák 

 

Ismerteti a szerve- zet 

létfenntartó és szabályzó 

szerv- 

rendszereinek részletes 

felépítését 

Az egyes szervrendszerek, 

kiemel- ten a mozgatórend- szer, 

a keringési 

rendszer a légzőszerv, a 

hormon- 

rendszer és az idegrendszer 
felépítése 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Törekszik a szak- nyelv pontos és 

szakszerű használa- tára. 

Ismereteit 

kellő részletesség- gel, a szakmai 

jelölés- és fogalom- 

rendszer alkalmazá- 

 

 

Internetes forrásból információt 

gyűjt és csoportosít. 

 

 

Bemutatja az egyes 

szervrendszerek 

anatómiája és élet- tana közti 

kapcso- latrendszert 

Ismeri a fenti szerv- rendszerek 

alapvető működési folyama- tait, 

az élettani folyamatok tájana- 

tómiai alapjait. 

Felismeri és értelmezi a 
szervrend- szerek felépítése és 
működése közötti kapcsolat-
rendszert. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

sával írja le. Törekszik a pontos és 

precíz munkavég- zésre. A 

feljegyzései rendezettek. 

Felelős és igényes munkát végez 

mind egyéni, mind páros vagy 

csoportfelada- tok során. A 

tájanatómiai ábrákon csontvázon, 

3D anatómiai modelle- ken 

önállóan tájé- kozódik Érti a 

sportedzői munka 

egészségvédelmi szabályainak 

élettani hátterét, jelentő- ségét. 

 

 

 

Interaktív anatómiai atlaszok, 

animációk keresése, kezelése 

Értelmezi az olva- sott és hallott 

szak- mai szöveget. Önál- lóan 

alkalmazza az anatómia és az 

élettan szaknyelvét. 

A testrészek magyar és latin 

nevezékta- na, szakkifejezések, 

definíciók tartalmi háttere 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Internetes forrásból információt 

gyűjt és csoportosít. 
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Önállóan szerez és ad át 

ismeretet. 

Előadás és projektfeladat 

keretében előad, új ismeretek- 

re tesz szert és kapcsolja a 

meglévő 

ismeretrendszeréhez. 

  

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Feladatának/részfeladatának 
megfelelő célirányos keresést 
végez, prezentációt állít össze 
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3.3.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.1.6.1 Az anatómia és az élettan tárgya, módszere 

A két résztudomány különbségei, és egymást kiegészítő volta, tájékozódás az emberi tes- ten. 

A test síkjai, irányai. 

A tantárgy szaknyelvi sajátságainak megismertetése. 

 

3.3.1.6.2 Az emberi szervezet szövetei 

A szövet fogalma, típusai. Felépítés és működés közötti összefüggések megértése. A nor- 

mális szöveti működés és az emberi egészség közti kapcsolat megfogalmazása. 

Az emberi testet alkotó szövetek csoportosítása a sejtek alakja és funkciója szerint. A hám- 

szövetek (működés szerint csoportosítva), izomszövetek, kötőszövetek és idegszövet alap- 

vető élettani folyamatai. 

Szövetek megjelenés alapján történő felismerése: egyrétegű lap-, köb, és hengerhám, több- 

rétegű elszarusodott laphám, üvegporc, kollagén rostos porc, harántcsíkolt izom, simaizom, 

szívizom, csontszövet, emberi vér. idegszövet esetében 

 

3.3.1.6.3 A mozgató szervrendszer felépítésének és 
működésének alapja A csont szöveti szerkezete, és élettani 
szerepei közötti összefüggések. 

A csövescsont szerkezete. 

A csontokat alak szerinti csoportosítása. A felépítés és a működés kapcsolatának különbö- ző 

megjelenése az emberi mozgás szervrendszerében. 

A csontösszeköttetések típusai (varratos, porcos, kötőszövetes valamint ízületes kapcsoló- dás). 

Az ízület részei, az ízületet összetartó erők. 

Az ízületek csoportosítása alakjuk és tengelyeik száma szerint 

3.3.1.6.4 A vázrendszer felépítése és működése 

Az emberi csontváz fő elemei. A vázrendszer felosztása (gerincoszlop, mellkas, függesztő- övek, 

végtagok, koponya) 

A csontváz csontjainak a csontvázon való elhelyezkedésük alapján történő felismerése és 

megnevezése. 

Az ember mozgási szervrendszerének a két lábon járás miatt kialakult sajátosságai (Kes- keny 

medencecsont, a gerincoszlop kettős S-alakja) 

A dimorfizmus: a női és férfi vázrendszer eltérései. 

A koponya tájai. A koponya mozgatásával összefüggő területek megnevezése. Az agy- és 

arckoponya csontjai, a varratok neve helye, a keletkezésük oka. 
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A csigolya részei. A gerincoszlopi szakaszok nevei, helyzete (tájékok) alkotó csigolyáik el- 

térő felépítése részletesen. 

A csigolyák alak szerinti azonosítása. A 

porckorong szerkezeti felépítése. 

A mellkas, a függesztőövek, és a végtagok alkotó csontjainak és ízületeinek felismerése és 

elhelyezkedése 

 

3.3.1.6.5 Az izomzat felépítése és működése 

A vázizom felépítése: izomsejt, izomrost, izomköteg, izompólya, inak. 

Az izmok alak és működés szerinti csoportosítása. Az izomeredés és a –tapadás fogalma, 

megnevezése konkrét izmokon. 

A következő izmok anatómiai helyzetének felismerése szemléltető ábrán/csontvázon: 

Végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai közül: (két- és háromfejű felkar- izom, 

hollócsőrkarizom, deltaizom, csípőizmok, kis- középső- és nagy farizom, két- és négyfejű 

combizom, hosszú- a rövid- és nagy közelítőizom, fésűs és karcsúizom, az elülső sípcsonti 

izom, háromfejű lábszárizom) 

Nyak- és hátizmok közül: fejbiccentő izom, csuklyásizom, lapockaalatti izom, nagy rom- 

buszizom, széles- és hosszú hátizom), 

Mellkas izmai közül: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom, elülső fű- 

részizom 

Hasfal izmai közül: egyenes-, külső ferde-, belső ferde és haránt hasizom, csípőhor- 

paszizom. 

A mozgatórendszer működését magyarázó fizikai (emelő-elv, erő, erőkar), szövettani: 

(vázizomszövet mikroszkópos szerkezete), biokémiai (csúszó filamentum elmélet) elméle- 

tek ismerete. 

Az izomműködés szakaszainak ismerete, kontrakciótípusok. 

A tetanuszos összehúzódás kialakulása 

 

3.3.1.6.6 A légzés szervrendszerének felépítése és működése 

A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói. A légzőszervi és a szövetlégzés közti 

kapcsolat. 

A légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek. A felépítés és a 

működés közötti kapcsolat értelmezése a tüdő léghólyagjainak felépítése és a külső gáz- 

cserefolyamat közötti összefüggés felismerésében. 

A légutak és a tüdő felépítésének, a bennük végbemenő élettani folyamatok elemzése (áb- 

rázolás, ábraelemzés). 

Ismerjen légzési segédizmokat, tudja, hogy ezek részvétele a nehézlégzésben feltűnő. 

Értse a mellkasi és a hasi légzés különbségét. 
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Értse a mellhártya, a rekeszizom, a bordaközi izmok szerepét a belégzés és kilégzés folya- 

matában. 

Ismerje a mellkasi és hasi légzés fogalmát, kösse össze ezeket a megfelelő izmokkal. 

Tudja, hogy terhelés és stressz esetén a két légzésforma preferenciája nemek szerint eltérő. 

 

3.3.1.6.7 A szív és a keringési rendszer felépítése, működése 

A vér, a szövetnedv, a nyirok összetétele keletkezése, kapcsolata. A teljes vértérfogat 

mennyisége, az alakos elemek és a vérplazma aránya, a vérplazma fő alkotórészei és ezek 

élettani jelentősége. 

A vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék szerepe, keletkezésük helye, a normál 

értéktartománytól való eltérés okai és következményei. 

Az értípusok jellemzése, felépítésük szövettani és működési különbségei. A nyirokkeringés 

lényege (útvonala, funkciója), a nyirokcsomók jelentősége. 

A szív anatómiai felépítése, működésének alapelvei (üregek térfogat- és nyomásviszonyai- 

nak változása, a vér áramlása a szívciklus folyamán). A szív felépítésének és működésének 

kapcsolata. A szinuszcsomó helyzete, funkciója. 

A koszorúerek helye elágazásuk módja, az artériák, a vénák és a kapillárisok felépítése 

(átmérő, billentyű, szöveti szerkezet), és ezen ismeretek kapcsolata az adott erek funkciói- 

val. 

A vérkörök szerepe a keringésben, összefüggésbe hozásuk a célterületeik gázcseréjével és a 

szív üregrendszerével. A fontosabb erek neve, lefutása az artériás és vénás keringésben. Az 

artériás-, vénás- és kapilláris-áramlást segítő tényezők. 

A szívfrekvencia és a vérnyomás fogalma és felnőttkori normál értékei, a lép helye és sze- 

repe a keringésben. 

A miogén szív automáciájának élettani jelentősége. 

 

3.3.1.6.8 A kiválasztás szervrendszerének 
felépítése, működése A bőr, a máj, a tüdő, a végbél és a 
vese szerepe a kiválasztásban. 

A vizeletelválasztó rendszer főbb részei. 

A vese kiválasztó működésének három fő részfolyamatának: szűrletképzés, visszaszívás, 

kiválasztás (exkréció) értelmezése. A nefron működése: vesetestecske (tok, hajszálérgomo- 

lyag), az egyes csatorna-szakaszok, a csatorna falát behálózó hajszálerek funkciói. A szűr- 

letképzés, az aktív és passzív transzport folyamatai. 

A vizelet főbb összetevői, a víz, a glükóz, a sók, a karbamid visszaszívásának, valamint a 

gyógyszerek, ionok (pl. hidrogénion) kiválasztásának vesében zajló folyamatai. 

A vizeletben előforduló fehérje, glükóz vagy vér jelentősége. A folyadékbevitel mennyisé- ge 

és a vesekőképződés összefüggésének ismerete. 
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3.3.1.6.9 A szabályozás élettani törvényszerűségei, a 
hormonrendszer működése Az irányítás alapfolyamatai: a szabályozás és 
a vezérlés fogalmi különbsége. 

A visszacsatolás szerepe a szabályozásban. Hasonlóságok és különbségek a hormonrend- szer 

és az idegrendszer működésében (jeladó és célsejt kapcsolata) 

A kémiai szabályzás alapjai: különbség az autokrin, a parakrin és endokrin út között. ú 

A hormon és neurotranszmitter fogalma, hasonlóságok és különbségek élettani hatásukban. A 

hormonrendszer működésének lényege, a hormon fogalma, a hormontermelés szabályo- zása. 

A hormontermelés szabályozásának alapelvei, a negatív visszacsatolás mechanizmusa. 

Magyarázza, hogy ugyanaz a hormon más szervben más hatást fejthet ki (receptor - különbség). 

Az agyalapi mirigy regulátorfunkciója, hormonjai részletesen. Az ember belső elválasztású 

mirigyeinek elhelyezkedése, felépítése, az alábbi hormonok termelődési helyének és élet- tani 

hatásának ismerete: inzulin, adrenalin, glukagon, tiroxin, kalcitonin, parathormon, kor- 

tikoszteroidok tesztoszteron, ösztrogén, progeszteron, oxitocin, vazopresszin. 

A szervezet szénhidrát-anyagcseréjének (adrenalin, inzulin, glükokortikoidok), só- és víz- 

háztartásának (mineralokortikoidok, vazopresszin), kalcium - anyagcseréjének (parathor- 

mon, kalcitonin, D-vitamin) részletes ismerete. 

A növekedési hormon, a tiroxin és az inzulin hiányából, illetve többletéből eredő rendelle- 

nességek. 

A cukorbetegség lényege, típusai, tünetei, okai, kockázati tényezői és kezelési módjai. 

 

3.3.1.6.10 Az idegrendszer 
felépítése és működése Az idegsejt 
felépítése, típusa és funkciója. 

Az idegszövet felépítése. A gliasejtek és a velőshüvely főbb funkciói (táplálkozás, szigete- lés) 

A nyugalmi- és az akciós potenciál kialakulásának elmélete. 

Az inger, az ingerület, az ingerküszöb fogalma. 

A receptor, a receptornak megfelelő (adekvát) inger fogalma, típusai (mechanikai, kémiai, fény, 

hő). 

A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló hatás átvivő anyag- és receptor kölcsönhatás- 

függése. A droghatás ismerete a neurotranszmitterek helyettesítési elvén. 

A központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc, pálya, mag, kéreg, fehér- és szürkeállo- mány 

fogalma, a testi (szomatikus) és a vegetatív idegrendszer jelentése. 

Az idegrendszer működésének fő élettani folyamatai, és az ezeket megvalósító sejttípusok 

(receptorsejt, érzőidegsejt, asszociációs idegsejtek, mozgatóidegsejt), valamint a reflexív 

fogalma. 

A gerincvelő anatómiai és élettani felosztása, pályarendszerei, tájékozódás a gerincvelő ke- 

resztmetszeti képén. 
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A bőr- és izomeredetű gerincvelői reflexek reflexíveinek kiépülése és funkciója. 

A mozgatóműködések példáján értelmezni az idegrendszer hierarchikus felépítését, a ge- 

rincvelő főbb funkcióit (izomtónus kialakítása, védekező mechanizmusok, a bőr ereinek 

reflexes szabályozása stb.). 

Az agy részeinek részletes ismerete (agytörzs/nyúltvelő, híd, középagy/, köztiagy 

/talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy), és az említett területek funkciói. 

A mozgatókéreg helye és kapcsolatai az idegrendszer többi területével. 

A bőr és a belső szervek receptorai (mechanikai-, fájdalom-, hő-, kemoreceptorok, szabad 

ideg-végződések). Az érzékszervek anatómiai felépítése, az érzékszervek működésének ál- 

talános elveit. 

 

 

3.3.2 Egészségtan tantárgy

 72/72 óra 

 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az egészségtan célja, hogy olyan korszerű ismeretekkel ruházza fel a tanulókat, 

melyek segí- tik őket az egészségmegőrzésben. Alapvető fontosságú az életmód, 

a sport és az egészségi állapot közti összefüggés felismertetése, a sportoló 

önmagával szembeni felelősségérzetének kialakítása. A tanuló a tantárgy 

képzése során ismerkedjen meg a sportolók egészségét befo- lyásoló 

legfontosabb tényezőkkel. 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, 
munkatapasztalatára vo- natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet 

anyagforgalma, az életműködések szabályozása, az immunrendszer 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció 

tematikai egység- hez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen 
(tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 



163 

3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- módok, 

attitűdök 

Általános és szak- mához 
kötődő digitális kompe- 

tenciák 

Ismerteti a 
testedzés 

Egészségdefiníciók

. A homeosztázis 

fogalmi értelmezé- 

se, fitnesz-wellness 

alapismeretek, civi- 

lizációs 

betegségek, 

rizikófaktorok isme- 
rete 

   

és az 
egészségmeg- 

  

őrzés kapcsolat-   

rendszerét, 
értelme- 

Teljesen önállóan  

zi a komplex egész-   

ségfogalom kérdés-   

körét.   

Ismerteti a tápcsa-   Tisztában van az  

torna felépítését, A tápcsatorna ana-  egészségmegőrzés 

működését. Értel- tómiája és élettana,  alapelveivel. 

mezi az 
egészséges 

az egészséges táp-  Az immunrendszer 

táplálkozás 
szerepét 

lálkozás irányelvei,  működésének isme- 

a testsúlykontroll- kalorigén és non-  retében indokolt 

ban és az egész- 

ségmegőrzésben. 

kalorigén tápanya- 

gok ismerete, BMI 

Teljesen önállóan esetben szakorvost 

von be a munkájá- 

Betartja és betartat- index, alul- és túl-  ba. Ismeri a sportsé- 

ja az egészséges tápláltság, kalória-  rülések formáit, 

táplálkozás alapel- igény minőségi  megelőzésük mód- 

veit, tanácsot ad éhezés hiánybeteg-  ját a sporttevékeny- 

gyakorlati megvaló- ségek.  ségek során, tisztá- 

sításukra.   ban van vele, mikor 
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Ismerteti az immun- 
rendszer szerepét 
az egészség 
megőrzé- sében, a 
rendszeres 

Immunológiai alap- 

fogalmak. A nyirok- 

rendszer anatómiai 

felépítése, a fehér- 

vérsejtek típusai, 

biológiai szerepe. 

Az antigén és az 

antitest fogalma. 

Az általános-, a 

sejtes- és az 

antites- tes 

immunválasz 

kialakulása. 

 van szükség sport- orvos, 

gyógytornász szakember segítő 

közreműködésére. 

 

testmozgás hatását 
a 

  

nyirokkeringésre. Teljesen önállóan  

Tisztában van a   

védettség kialakulá-   

sának folyamatával,   

az immunitás típu-   

saival.   

Felismeri a sportsé- 

rülések tüneteit, 

tisztában van a 

mozgató 

szervrend- szer 

épségének 

megóvását 

szolgáló 

alapelvekkel, 

a bemelegítés, 
leve- zetés, 

pihenésre fordított 
idő fontos- 

ságával. 

 

 

Sportsérülés, 

sport- ártalom, 

tüneteik, 

gyógyulásuk fel- 

tételei, 

megelőzésük 

módjai 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

Értelmezi az olva- 

sott és hallott 

szak- mai 

szöveget, önál- 

lóan szerez és ad 

át ismeretet. 

 

 

- 

 

 

Teljesen önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt és 

csoportosít, felada- tának 

megfelelő 

célirányos keresést végez, 
prezentációt állít össze 
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Ismerteti az élet- 

mód, a táplálkozás 

a sport és az 

egészsé- gi állapot 

közti 

összefüggésrend- 

szert. 

Tanácsokat ad a 

testsúlyszabályozás 

kérdésében 

Elősegíti a helyes 

táplálkozási 

szoká- sok 

kialakítását, 

megfelelő 
tanáccsal látja el a 
foglalko- zásokon 

(edzése- ken) 
résztvevőket. 

 

 

 

 

 

Ismeri az élet-mód, 

a táplálkozás a 

sport és az 

egészségi 

állapot közti 

össze- 

függésrend-szert. 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 
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3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.2.6.1 Sport és életmód 

Az egészség fogalmának fejlődése, egészségtani alapfogalmak. 

A WHO egészségdefiníciója, A homeosztázis fogalmának értelmezése, jelentősége. A 

szűrővizsgálatok és az önvizsgálat fontossága. 

A testedzés és az egészségmegőrzés kapcsolata, a helyes táplálkozás keringési rendszer 

egészségére gyakorolt hatásai. 

A sport, mint az életminőség összetevője, fitnesz-wellness alapismeretek. 

A mozgás szervrendszerének épségét, megóvását szolgáló alapelvek ismerete. 

A sportrekreáció fogalma, egészségtani vonatkozásai, a sport szerepe a stresszoldásban és egyes 

krónikus betegségek kezelésében. A pihenés fogalma, aktív és passzív formái. 

A keringési rendszer főbb betegségeinek (érelmeszesedés, visszértágulat, a trombózis, a 

magasvérnyomás /hipertónia betegség, szívritmuszavar és a szívinfarktus) kialakulásában 

szerepet játszó főbb kockázati tényezők. (rizikófaktorok). 

A megfelelő életvitel kialakításával csökkenthető kockázatok a krónikus betegségek (ke- 

ringési betegségek, cukorbetegség) esetében. 

A szívinfarktus fogalma és jellemző tünetei. 

 

3.3.2.6.2 A tápcsatorna 
felépítése és működése A táplálkozás 
részfolyamatai. 

A táplálkozási szervrendszer felosztása, az egyes szakaszok feladata, szerveinek ismerete, az 

egyes szervek, szakaszok biológiai funkciói. 

Az enzimtermelő szervekben termelődő emésztőenzimek, és szerepük az emésztés folya- 

matában. 

A máj szerepe az emésztőnedv-termelésben, a fehérje-, glükóz- és glikogénszintézisben, a 

raktározásban és a méregtelenítésben. 

A hasnyálmirigy kettős funkciója (hormontermelés, emésztőnedv-termelés). A 

bélbolyhok helye, felépítése, működésük lényege. 

Az éhség-, szomjúságérzet kiváltódásának szabályzása, a tápcsatorna reflexes folyamatai (nyál- 

és gyomornedvtermelés, hányás, nyelés) 

 

3.3.2.6.3 Az egészséges táplálkozás 
A táplálék és tápanyag közti különbség ismerete. A testtömegindex értelmezése, az értékét 

befolyásoló tényezők (testösszetétel, nem, életkor). 

A tápanyagok csoportosítása az energiaforgalomban betöltött szerepük alapján (kalorigén, non-

kalorigén) 
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A tápanyagcsoportok részletes ismerete: fehérjék, szénhidrátok, zsírok, növényi rostok, ás- 

ványi anyagok, nyomelemek ezek természetes forrásai. Érvek hiányuk vagy túlzott fo- 

gyasztásuk ellen. 

A vitaminok élettani jelentősége, és hiánytüneteik. A zsírban oldódó vitaminok túladagolá- 

sának veszélye. 

A zsírok és olajok biológiai szerepe (energiaraktározás, hőszigetelés, mechanikai véde- lem), a 

szénhidrátok természetes előfordulásai, az élő szervezetben betöltött szerepük. A fehérjék 

általános szerkezete (peptidlánc), szerepük az anyagcserefolyamatokban. 

A minőségi és mennyiségi éhezés fogalma. Az elhízás okai és következményei. 

A helyes testsúlyszabályozás alapelvei, a rendszeres testmozgás testsúlyra és kalóriaigény- re 

és az energiaforgalomra gyakorolt hatásai. 

A táplálékpiramis helyes értelmezése. 

A diéta fogalma, veszélyei, helye a testsúlyszabályozásban. A 

folyadékpótlás fontossága, a kiszáradás tünetei. 

A helytelenül alkalmazott táplálék-kiegészítők káros hatásai. 

 

3.3.2.6.4 Az immunológia alapjai, egészségtani 
vonatkozásai Az immunitás fogalma, az immunrendszer 
részei, működése. 

A nyirokrendszer anatómiai felépítése, a nyirokcsomók és a csontvelő kitüntetett jelentő- sége. A 

fehérvérsejtek típusai, szerepük az immunválaszok kialakításában. 

Az antigén és az antitest fogalma. 

Az általános-, a sejtes- és az antitestes immunválasz kialakulása. A védettség (immunitás) 

kialakulásának folyamata, típusai. 

Az immunrendszer szerepe az egészség megőrzésében, a betegségek külső és belső okai, az 

autoimmun betegség fogalma. 

A rendszeres testmozgás szerepe a nyirokkeringés fenntartásában, a rendszeresen végzett 

sporttevékenység egészségmegőrző hatása. 

 

3.3.2.6.5 Sportsérülések 

A mozgató szervrendszer épségének megóvását szolgáló alapelvek. (pl. helyes testtartás, 

testedzés). 

A bemelegítés, levezetés, pihenésre fordított idő fontossága az egészségmegőrzésben. 

A sportsérülés és a sportártalom közti fogalmi különbség, e traumák keletkezésének okai, időbeni 

lefolyásuk, tüneteik, gyógyulásuk feltételei, megelőzésük módjai. 

A rehabilitáció fogalma, jelentősége a sportártalmak kezelésében. 
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3.3.3 Edzéselmélet I. tantárgy

 108/108 óra 

 

3.3.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy alapozó tantárgyként elméleti hátteret 

biztosítson a sport ágazatban tanulók számára a gyakorlati feladatok 

elvégzéséhez. A tananyag elsajátítása során a diákok megismerik a terhelés 

hatásmechanizmusát, szabályozásának lehetőségeit, képet kapnak a motoros 

képességek rendszeréről, azok összefüggéseiről. Megismerik az elfáradás, a 

túledzettség sajátosságait. 

 

3.3.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, 
munkatapasztalatára vo- natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet 

anyagforgalma, az életműködések szabályozása egységekhez kapcsolható, 

azokra építhető szakmai tartal- mak. A testnevelés és sport tantárgyon belül: 

az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez kapcsolható, azokra 

építhető szakmai tartalmak (motoros képességek fogalma, csoportosítása). 

Az anatómiai-élettani ismeretek tantárgyon belül: pulzustan, homeosztá- zis 

fogalma, az egyes szervrendszerek élettana különös tekintettel a mozgató, 

keringési és légzési szerv-rendszerre.. 

 

3.3.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen 
(tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.3.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- mához 
kötődő digitális kompe- 
tenciák 

Ismerteti a 

terhelés az 

alkalmazkodás 

összefüggéseit, az 

alapfogalmakat 

felhasználva össze- 

függéseket fogal- 
maz meg 

Edzéselméleti alap- fogalmak, 

edzés, 

edzéseszköz, terhe- lés, 

túlkompenzá- 

ció, edzésalkalmaz- kodás, 

edzettség, 

teljesítmény 

 

 

Teljesen önállóan 

Törekszik a definí- ciók, 

összefüggések 

megértésére. 

 

Hitelességre, alapos 

szakmai tudás meg- 
szerzésére      törek- 

 

Online források, keresése 

böngésző programok segítsé- 

gével 

Szakszerűen és 

magabiztosan 

hasz- nálja a tanult 

fo- galmakat. Az 

egyes 

képességekhez 

konkrét gyakorlato- 
kat rendel 

Kondicionális ké- pességek, 

koordiná- ciós képességek, 

ízületi mozgékony- ság, 

fogalmainak ismerete 

 

 

Teljesen önállóan 

szik, későbbi gya- korlati 

feladatainak sikeres 

megoldása érdekében. 

 

Aktívan és koopera- tívan 
vesz rész a 

 

Összefüggéseket Edzés, versenyzés  feladatmegoldások-  
talál az edzés és alapfogalmai, sport- Instrukció alapján ban a különböző 

versenyzés 
kérdése- 

forma fogalma, részben önállóan munkaformákban. 

iben. összefüggései   

Azonosítja az 
edzést 
befolyásoló 
tényezőket. 

Edzéselvek, sport- forma  

Teljesen önállóan 
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3.3.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.3.6.1 Edzéselméleti alapfogalmak 

A kultúra, testkultúra, testnevelés, sport összefüggései Az 

edzéselmélet története, kialakulásának szakaszai. 

Az edzés fogalma, területei, szerkezeti elemei, azok funkcionális céljai. 

Edzésrendszer, edzéseszköz fogalma, edzéseszközök csoportosítása, negatív és pozitív 

edzéseszközök. Dopping fogalma. 

A homeosztázis, edzésalkalmazkodás, terhelés, túlkompenzáció összefüggései. A 

külső terhelés fogalma, szabályozásának lehetőségei. 

Az edzettség fogalma, általános és speciális edzettség. Az 

edzettséget felmérő eljárások. 

A teljesítmény összetevői, a teljesítőképesség és a teljesítőkészség jellemzése. Az 

elfáradás sajátosságai: típusai, szakaszai, az egyes szakaszok jellemzői. 

A túledzettség állapotának kifejlődése (fogalma, típusai, jellemzői). 

 

3.3.3.6.2 Motoros 
képességek Motoros 
képességek fogalma, 
felosztása. 

Kondicionális képességek fogalma, alapképességek (erő, gyorsaság, állóképesség). A 

kondicionális képességek kapcsolata. 

A koordinációs képességek fogalma, alapképességek (mozgásalkalmazkodó és -átállító ké- 

pesség, mozgásszabályozási képesség, mozgástanulási képesség). 

A koordinációs képességek megjelenési formái. (téri tájékozódó képesség, egyensúlyozó 

képesség, kinesztézis, mozgásdifferenciáló képesség stb.) 

Az ízületi mozgékonyság fogalma, típusai. 

A motoros képességek életkori sajátosságai, szenzitív fejlesztési szakaszai. 

 

3.3.3.6.3 Az edzés és versenyzés 
összefüggései A sportverseny 
meghatározása, jellemzői. 

Versenyhelyzet elemzésének szempontjai. 

Versenyzési konfliktusok, motívumok, azok összefüggései a személyiségtípusokkal. 

Rajtállapot fogalma, típusai (rajtkészség, rajtláz, rajtapátia). 

A stratégia és taktika fogalma, jelentősége. 
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3.3.3.6.4 Az edzésfolyamatot 
befolyásoló tényezők Biológiai edzéselvek. 

Pszichológiai edzéselvek. 

A formaidőzítés lehetőségei és tényezői. 

A sportforma fogalma, befolyásoló tényezők. 

 

 

3.3.4 Edzésprogramok I. tantárgy

 108/108 óra 

 

3.3.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók közvetlen, életszerű tapasztalatokat 

szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, vagy a fitnesz-

wellness szektor által kínált testedzési lehetőségekről. Kiemelt cél, hogy a tanulók 

– a meg-adott szempontok szerint - részt vegyenek az edzésprogramokban, 

tapasztalataikat elemzések formájában értékeljék, to- vábbá, hogy kondicionális 

és koordinációs képességeik folyamatosan fejlődjenek. 

 

3.3.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, 
munkatapasztalatára vo- natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: motoros képességek jellemzői és fejlesztési 

módszerei, sportfoglalkozás felépítése. Az edzéselmélet tantárgyon belül: 

terhelés hatásmechanizmu- sa, motoros képességek felosztása, 

összefüggései, elfáradási sajátosságok, szenzitív idő- szakok. 

 

3.3.4.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen 
(tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.3.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- módok, 

attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Elemzi és értékeli az edzéstervek 

(foglalkozástervek) 

gyakorlati megvalósítását, a tapasztala- 

tokat hasznosítja 

további munkája során. 

Szükség esetén rajzírást alkalmaz 

 

 

 

Edzésnapló tartalmi 

elemei 

 

 

 

 

Irányítással 

 

 

- Nyitott más moz- gásformák 
ismeret- anyagának befoga- 
dására. 
- Együttműködő, mert a 
csoportos foglalkozásokon a 
résztvevők igényét 
figyelembe kell lennie. 
- Egyes sporttevé- kenységek 
gyakor- lása balesetveszélyt 
jelenthet, ezért jól elő kell 
készítenie foglalkozásokat. 
- Kreatív és önállóa 
gyakorlatok terve- zése 
során. 

 

A gyakorlatok hatását szakszerűen elemzi Saját sportági moz- 

gásforma jellemzői 

 

Teljesen önállóan 

Rajzíró program 

felhasználása. 

Ismerteti a fitnesz óratípusokat hatásait. 

Igények és célok figyelembevételével 

ajánlásokat tesz az egyes órák látogatá- 

sára. 

 

 

Fitnesz óratípusok 

jellemzői 

 

 

Teljesen önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt és 

csoportosít, célirányos 

keresést végez, 

prezentációt állít össze 

Betartja és betartatja a szabályokat. Saját sportág ver- 

senyszabályainak 

ismerete 

 

Teljesen önállóan 
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3.3.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.4.6.1 Motoros 
képességfejlesztés I. Rövid, közép és 
hosszú távú állóképesség fejlesztése. 
Állóképesség fejlesztése tartós 
módszerekkel. Állóképesség fejlesztése 
intervall módszerrel. 

Állóképesség fejlesztése ellenőrző (vagy verseny) módszerrel. Az 

ízületi mozgékonyság fejlesztése aktív izommozgással. 

Az ízületi mozgékonyság passzív fejlesztése. A 

mozgásérzékelés (kinesztézis) fejlesztése. Az 

egyensúlyozási képesség fejlesztése. 

A ritmusérzék fejlesztése. 

A reagálási képesség fejlesztése. 

A téri tájékozódási képesség fejlesztése. Az 

összekapcsolódási képesség fejlesztése. A 

differenciáló képesség fejlesztése. 

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok végre- hajtása 

útján történik.). 

 

3.3.4.6.2 Edzés (foglalkozás) látogatás, dokumentálás I. 

Megadott szempontok szerint folyamatos edzésdokumentációk készítése az edzéslátogatá- 

sokról. Edzésdokumentáció tartalmi összetevői: 

‒ külső körülmények rögzítése (helyszín, tárgyi feltételek, edzésen 
használt eszkö- zök, időjárási körülmények, edzésen résztvevők száma) 

‒ edzés jellegének rögzítése (taktikai edzés, képességfejlesztés stb.) 
‒ edzés tartalmi elemeinek rögzítése (bemelegítés mozgásanyaga, az 

edzés fő rész- ének tartalma, edzésmódszerek alkalmazása, edzés 
levezető részének mozgásanya- ga, gimnasztika rajzírással, 
szakleírással) 

‒ élettani tényezők rögzítése (fáradtsági index, intenzitás index, 
pulzusmérés az edzé- sen) 

Az edzésdokumentációk folyamatos értékelése. 

Részvétel saját sportága/mozgásformája edzésprogramjában, ismert helyszínen saját edző 

irányításával. 

Saját sportágában/mozgásformájában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, tele- pülésen 

és más edző irányításával) tartott edzések látogatása. 

Saját sportágában/mozgásformájában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott 

edzések megtekintése. 
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3.3.5 Gimnasztika I. tantárgy

 126/126 óra 

 

3.3.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A gimnasztika I. tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a 

különböző testhely- zeteket, mozdulatokat, mozgásokat leíró helyes 

szakkifejezéseket és a gyakorlatok ábrázolási módját. A tanulók váljanak képessé 

általános és speciális hatású képességfejlesztő programok összeállítására, 

gyakorlatok vezetésére. 

3.3.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, 
munkatapasztalatára vo- natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: bemelegítés, gimnasztikai gyakorlatok 

felépítése, gyakor- latvezetési módszerek, gimnasztikai szaknyelv ismerete. 

Az edzéselmélet tantárgyon be- lül: a mozgások szerkezeti elemei, a terhelés 

összetevői, a külső terhelés szabályozási le- hetőségei. Az anatómiai-élettani 

ismeretek tantárgyon belül: emberi test felépítése, izomműködés típusai 

antagonista-szinergista működés, ízületek felépítése, típusai. 

 

3.3.5.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen 
(tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.3.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- módok, 

attitűdök 

Általános és szak- 
mához kötődő digitális 
kompe- tenciák 

Célirányosan fej- 

leszti a korszerű 

edzéselvek és 

mód- szerek 

figyelembe- 

vételével a foglal- 

kozásokon 

résztve- vők 

motoros képes- 

ségeit 

- Motoros képessé- 
gek fejlesztése a 
gimnasztika moz- 
gásanyagával 
- Kondicionális 

képességek fogalma 

- Koordinációs 

képességek fogalma 
- Ízületi mozgé- 
konyság fogalma 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

- Körültekintő a motoros 
képességek tervezése során a 

résztvevők életkorá- ra, 

nemére, edzett- ségi szintjére 

vo- 

natkozóan. 

- Ügyel arra, hogy a gyakorlatok 
terve- zése és vezetése 

egészségmegőrzés célzattal 

történjen. 

- Törekszik a gya- korlatok 
végrehajt- tatása során a biz- 
tonságos környezet 
kialakítására, mert 

az eszközös gyakor- latok 

balesetveszé- lyesek lehetnek. 

- Folyamatosan bővíti 
szakmai tudását, mert a 
sporttudomány fejlődése, 
újabb 
edzésmódszerekkel, 

 

 

Meghatározza a 

résztvevők életko- 

rának, edzettségi 

(fittségi) állapotá- 

nak megfelelően a 

terhelési tényező- 

ket. 

- Kondicionális 
képességek fajtái és 

fejlesztésük 

- Erő fogalma és 
fajtái 
- Gyorsaság fogal- ma 
és fajtái 
- Állóképesség 
fogalma és fajtái 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Figyelembe veszi 

a fejleszthetőség 

szenzitív 

időszakait, 

ugyanakkor törek- 

szik az ízületi 

hajlé- konyság, 

lazaság 

javítására. 

Krónikus betegség 

fogalma. 

Gyakori krónikus 

betegségek tünetei, 

kezelése, sportélet- 

tani vonatkozásai 

Teljesen önállóan  
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Ismerteti a sporto- 

lók táplálkozására 

vonatkozó 

dietetikai előírások 

hátterét, a 

teljesítményfokozá

s legális eszközeit 

- Kondicionális 

képességek fejlesz- 

tésének szenzitív 

időszakai 

- Az ízületi mozgé- 
konyság fejlesztése 
- Statikus (aktív, 
passzív) nyújtás 
jelentése 
- Dinamikus (aktív, 
passzív) nyújtás 
fogalma 
- PNF stretching 
folyamata 
- Ernyesztő gyakor- 
latok jelentése 

Teljesen önállóan eljárásokkal, tapasz- talatokkal 

gazdagít- hatja. 

- Határozott, felké- szült és 
magabiztos, mert így válik hite- 
lessé a gyakorlatve- zetések 
során. 
- Nyitott az inter- perszonális 
kapcso- latokban, mert em- 
berekkel foglalko- zik. 

 

Szakszerűen 

elemzi a mozgások 

optimá- lis és 

gazdaságos 

végrehajtását. 

Meg- határozza a 

mozgá- sok térbeli, 

időbeli, dinamikai 

jegyeit. 

- Koordinációs 

képességek és moz- 

gásszerkezet jelen- 

tése 

- Statikus, dinami- kus 
egyensúlyozó 
képesség jelentése 
- Téri tájékozódó 
képesség fogalma 

-Kinesztézis jelen- 

tése 

- Ritmusérzék fo- 
galma 
- Gyorsasági koor- 
dináció jelentése 

Teljesen önállóan  
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Változatos formá- 

ban használja a 

gimnasztika moz- 

gás- és gyakorlat- 

rendszerét. 

- A gimnasztika 
mozgás- és gyakor- 
latrendszere 
- Általánosan és 
sokoldalúan képző 
gyakorlatok fajtái 
- Az ember termé- 
szetes mozgásai 
- Rendgyakorlatok 
- Testnevelési játé- 
kok gimnasztikai 
feladattal 

Teljesen önállóan  

Az edzés 

(foglalko- zás) 

feladatához 

igazodó, 

szakszerű 

bemelegítést 

alkal- maz. 

- Az általános be- 
melegítés jelentése 
- Bemelegítés fajtái 
- Az általános be- 
melegítés blokkjai- 
nak mozgásanyaga 
és folyamata 
- Sportági bemele- 
gítés jelentése 

Teljesen önállóan  
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3.3.5.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.5.6.1 A gimnasztika 
mozgásrendszere A gimnasztika 
története, mai értelmezése. 

A gimnasztika szerepe, alkalmazási területei. 

Gimnasztikai alapfogalmak (alapforma, kiinduló helyzet, gyakorlatlánc stb.) 

A mozgásszerkezet időbeli, térbeli, dinamikai jegyei, ezek változtatási lehetőségei. A 

test síkjai, tengelyei. 

A test és a szer egymáshoz viszonyított helyzete. A 

rajzírás alapelvei. 

A rajzírásban használt jelek. 

A kiinduló helyzetek rajzírása (állások, térdelések, ülések, fekvések, kéz- és lábtámaszok, egyéb 

támaszok, függések és vegyes helyzetek). 

Gimnasztikában használt kartartások. 

Fogásmódok az ujjak helyzete, a tenyér helyzete és a kezek egymástól való távolsága sze- rint. 

A gyakorlatok szakleírásának szempontjai. 

Mozgások rajzírása. 

Lendítések, lengetések. 

Húzások, csúsztatások. 

Emelések, leengedések. 

Emelkedések, ereszkedések. 

Hajlítások, nyújtások. 

Döntések, dőlések. 

Fordítás, forgatás. 

Fordulat, forgás. 

Körzések. 

Összetett törzsmozgások. 

Utánmozgások, rugózások. 

Helyzetcserék. 

Szökdelések, szökkenés, ugrások. 

Helyváltoztatások. 

Dobások. Emelések, hordások. 

Gyakorlatláncok tervezése, rajzírással, szakleírással. 

Testnevelési játékok gimnasztikai feladattal (játékok, versenyek, váltóversenyek. 
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3.3.5.6.2 Gimnasztikai gyakorlattervezés és gyakorlatvezetés 

A gimnasztikai gyakorlatok ismertetésének, közlésének és a gyakorlatok vezetésének a módszerei 

(verbális, vizuális, kevert módszerek). 

Rendgyakorlatok gyakorlatvezetése. 

Nyújtó hatású alapformák. 

Erősítő hatású alapformák. 

Antigravitációs izmok. Izomtérkép. 

Ernyesztést és lazítást segítő mozgások, módszerek. 

Az általános bemelegítés blokkjai, mozgásanyaga, gyakorlatvezetése. 

Mérsékelt nyújtó hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírással, szakleírással. 

Keringést fokozó gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése. 

Dinamikus nyújtó gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése. A 

célgimnasztika alkalmazásának területei. 

Erőkifejtési módok rendszere. 

Dinamikus, statikus erősítő hatású gyakorlatláncok tervezése rajzírása, gyakorlatvezetése. A 

gimnasztikai gyakorlatok variálásának kombinálásának lehetőségei. 

Gyakorlatok variálása a mozgás térbeli összetevőinek változtatásával (kiinduló helyzet, 

mozgásirány, mozgásterjedelem stb.). 

Gyakorlatok variálása a mozgás időbeli összetevőivel változtatásával (időtartam, tempó stb.) 

Gyakorlatok variálása a terhelési összetevők változtatásával (pl. ellenállás nagysága, pihe- nőidő 

stb.) 

Gyakorlatok variálása különböző eszközök használatával. 

Kondicionális képességek fejlesztése gimnasztikával. 

Koordinációs képességek fejlesztése gimnasztikával. 

Ízületi mozgékonyság fejlesztése gimnasztikával. 

Izolációs gyakorlatok. Összetett gyakorlatok. 

32 ütemű határozott formájú gyakorlatláncok tervezése, gyakorlatvezetése. 

3.4 Sport ágazati közös tartalmak megnevezésű tanulási 

terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:                                   540+72/525 óra 

 A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanítási terület elméleti és gyakorlati hátteret biztosít a tanulók számára ahhoz, 

hogy bővebb ismereteket szerezzenek egészségügyi, edzéselméleti, gimnasztikai 

témakörökből. Feldolgoz- zák a különböző motoros képességek fejlesztési 

módszertanát, megismerik a terhelésszabá- lyozás módszereit kéziszerek 

gimnasztikai alklamazásával. Elsajátítják az elsősegélynyújtás alapjait, hiszen 
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tevékenységük közben nem kockáztathatják a rájuk bízott sportolók testi ép- 

ségét, és baleset során gondoskodniuk kell - a szakemberek megérkezéséig- a 

sérült személy szakszerű ellátásáról is. Munkájuk során nélkülözhetetlen 

kommunikációs technikákat sajátí- tanak el, megismerkednek és a 

sportesemények szervezési alapjaival. 

 

3.4.1 Elsősegélynyújtás tantárgy

 36/31 óra 
 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az elsősegélynyújtás tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb 

általános és konkrét feladatokat a hirtelen fellépő egészségkárosodások esetén. 

Tanulják meg azokat biz- tonságos és hatékony beavatkozásokat, amelyek 

segítségével közvetlen életmentő vagy a sú- lyosbodást megelőző eredményt 

érhetnek el. 

 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, 
munkatapasztalatára vo- natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet 

anyagforgalma, az életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr 

tematikai egységekhez kapcsol- ható, azokra építhető szakmai tartalmak. A 

testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai 

egységhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tar- talmak. 

 

3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen 
(tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- módok, 

attitűdök 

Általános és szak- 
mához kötődő digitális 
kompe- tenciák 

Baleseti szituációban 

felismeri és 

elvégzi a legfontosabb 

általános és konkrét 

feladatokat, szakszerű 

elsősegélyt nyújt, értesíti a 

szakellátásért felelős 

egészségügyi szakembere- 

ket. 

 

 

 

Sérültvizsgálati és 

újraélesztési proto- 

kollok ismeretanyaga 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Tisztában van a különféle baleseti 

szituációkban a 

biztonságos és hatékony beavatkozás 

sorendjével és tennivalóival, és 

ezeket akár stresszhelyzetben is, 

önállóan végrehajtja. 

 

Online források kutatása 

böngésző program 

segítségé- vel. 

Szakszerűen elvégzi a 

vérzéses sérülés- 

nek megfelelő sebellátást 

 

Vérzéscsillapítási 

módszerek 

 

Teljesen önállóan 

  

Szakszerűen végzi a 

traumás sérülések 

elsősegélynyújtását a 

szakember megérkezéséig. 

 
 

Traumás sérülések 

 
 

Teljesen önállóan 
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3.4.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.1.6.1 Ú
jraélesztés 
Alapfogalmak, 
definíciók. 

A sérült vizsgálata, légzés, keringés ellenőrzése. Az 

újraélesztés ABC-je. Az újraélesztés folyamata. Sérült 

vizsgálati protokoll. 

Eszméletlenség jelei, stabil oldalfekvés, légútbiztosítás, lélegeztetés, a mellkaskompresszió 

alkalmazása. 

Defibrillátor használata újraélesztés során. 

Hibák és szövődmények újraélesztés során. 

 

3.4.1.6.2 Sebzé
sek, sebellátás A sebek 
fajtái 

A vérzések típusai és ellátásuk 

 

3.4.1.6.3 Traumás sérülések 

A törés, gerincsérülés, ficam, rándulás felismerése, tünete, ellátása. Akut 

és krónikus sportsérülések, sportártalmak típusai, ellátásuk. Vízből mentés 

szabályai, módjai, veszélyei a mentést végző személyre. Sportsérülések 

prevenciója 

 

 

3.4.2 Funkcionális anatómia tantárgy

 72+36/62 óra 
 

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismereteit bővítse az emberi test 

anatómiája és működése közti összefüggések terén, komplex megközelítésben. 

Magába foglalja a szövettani alapismeretek kibővítését, a mozgatórendszer, a 

keringés, légzés és a szabályzás funkcionális elemzésének, tájanatómiai felépítés 

és a működés összefüggéseinek ismeretköreit. Kiegészíti az 9. -11. osztályban 

tanult anatómiai, élettani, terhelés-élettani ismereteket, illetve integrálja a 4 év 

során különböző tantárgyak (közismereti biológia, komplex természettudomány 

stb) keretében az emberi testről elsajátított ismereteket, segítve ezzel a szakmai 

érettségire történő felkészülést. 
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3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, 
munkatapasztalatára vo- natkozó speciális elvárások 

A tantárgyat tekintettel annak tartalmi részletességére, csak biológia szakos 

középiskolai tanár, vagy a tanított korosztályban megfelelő oktatói 

tapasztalattal rendelkező biológus, orvos, gyógytornász oktathatja. 

3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test felépítése és 

működése, a szerve- zet anyagforgalma, az életműködések szabályozásához 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak 

 

3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen 
(tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 
mához kötődő digitális 
kompetenciák 

 

 

Ismerteti az egyes 

önfenntartó szerv- rendszerek 

részeinek szerepét az 

életműködések 

fenntartásában 

A mozgató- és a többi 

önfenntartó szervrendszerről 

korábban megszerzett 

anatómiai, 

élettani ismeretanyag 

szélesítése 

kibővítése az életkori 

sajátságoknak megfelelő 

mélység- 

ben 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

Anatómiai, élettani 

ismereteit rendsze- rezi, 

bővíti. A tantárgy ráépülő 

jellegű, ebből adódóan 

lehetőséget ad az 

alapképzés során 

elsajátított ismere- tek 

szintézisére, valamint 

módot ad a különböző 

 

 

 

Internetes forrásból 

információkat gyűjt és 

csoportosít, prezentációt 

állít össze. 

Ismerteti a szabályzó 

szervrendszer működési elvét 

hierarchikus viszonyait, 

bemutatja a hormonális- és 

idegi szabályzás anatómiai és 

élettani össze- 

függéseit 

A hormonrendszer és az 

idegrendszer korábban 

megszerzett anatómiai, 

élettani ismeret- 

anyagának szélesí- tése az 

életkori 

sajátságoknak meg- felelő 
mélységben 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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Önállóan ismerete- ket szerez 

és alkal- mazza a szakmai 

nyelvet. 

Előadás és projekt- feladat 

keretében előad, új 

ismeretekre tesz szert és eze- 

ket összekapcsolja a meglévő 

ismeretrendszerével. 

Egyéni, páros és csoportos 

munkát 

végez, ismerteti az 

együttműködés 

feladatmegosztás rendszerét. 

 

 

 

 

 

 

 

Szaknyelv ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

tanulási formák, 

képességek gyakorlására. 

A tanuló az önálló 

ismeretszerzés mel- lett, 

tanítva is tanul, 

csoportmunka során 

gyakorolja az ieret-átadási 

képessé- geit. 

 

 

 

 

 

Online forrásokat, 

videókat, esetta- 

nulmányokat keres a 

témához kapcso- lódóan. 
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3.4.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.2.6.1 Szöveti struktúrák élettani vetületei 

A szerkezeti struktúrák szerepe a következő szövetekben: harántcsíkolt izom, simaizom, szív-

izom, csontszövet, emberi vér. Magyarázza, hogy a funkció hogyan tükröződik az adott szövet 

szerkezeti struktúrájában. 

A csontszövet részletes felépítése, csontanyag (sejtközötti állomány) kémiai összetétele 

(szerves és szervetlen alkotók), ezek szerepe a szövet élettani feladataiban. 

Az egyes csontsejt-típusok szerepe a csontosodás folyamatában. 

A három izomszövet-típus felépítés és működés szempontú összehasonlítása (kontrakció, izom-

rángás, ingerszummáció elve, tartós tetanusz kialakulása). 

 

3.4.2.6.2 A vázrendszer felépítése és működése 

A csontok szerkezetének vázfunkciókhoz köthető tulajdonságait. (fizikai tartó, vérképzés 

helyszíne, ásványianyag raktár). 

Az ízületek típusainak csoportosítása azok alakja és tengelyszáma szerint, az egyes ízület- típusok 

mozgásai. 

A vázrendszer fontosabb ízületeinek (váll-, könyök-, csukló-, csípő-, térd-, alsó és felső ug- 

róízület) jellemzése, az ízületi tengelyek száma, és az azt megalkotó csontok szerint. 

A férfi- és a női vázrendszer, különösen a medence-típusok közti különbség oka és moz- 

gásminőségi következményei. 

A hosszirányú csontnövekedés és a csont vastagodásának folyamata. 

 

3.4.2.6.3 Az izomrendszer 
felépítése és működése Az izomeredés és a 
–tapadás fogalmának ismerete. 

A következő izmok jellemzőinek (eredés, tapadás, funkció) ismerete: 

A végtagok hajlító- és feszítő, közelítő és távolító izmai közül: (két- és háromfejű felkar- izom, 

deltaizom, hollócsőrkarizom, csípőizmok, kis- középső- és nagy farizom, két- és négyfejű 

combizom, fésűs és karcsúizom, hosszú- a rövid- és nagy közelítőizom, az elülső sípcsonti 

izom, háromfejű lábszárizom) 

A nyak- és hátizmok közül: fejbiccentő izom, csuklyásizom, lapockaalatti izom, nagy rom- 

buszizom, széles- és hosszú hátizom), 

Mellkas izmai közül: rekeszizom bordaközi izmok, kis és nagy mellizom. 

Hasizmok (egyenes-, külső ferde-, belső ferde- és haránt hasizom, csípőhorpaszizom elülső 

fűrész-izom.). 
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A szarkomer részei, molekuláris struktúrája és funkciója közti összefüggés, az izom- 

összehúzódás kémiai feltételrendszere, az izomrost energetikai folyamatai 

 

3.4.2.6.4 Keringési rendszer részeinek szerepe az életműködések 
fenntartásában 

A vérről alkotott szövettani ismeretek bővítése: a hemoglobin molekula vörösvértestek jel- 

lemzőit meghatározó tulajdonságai. 

A sérült érfal, a vérlemezkék, a trombin, a fibrin, a kalciumion, K-vitamin szerepe a véral- vadás 

folyamatában. 

A vérszegénység lehetséges okai. A véralvadási folyamat rendellenességeinek szerepe a 

vérzékenység, illetve trombózis kialakulásában. 

Az artériás erek szerepe a szabályzási folyamatokban. 

A hajszálerek keringési jellemzői, funkciója az anyagcserében. 

A vérnyomás változásának elemzése, a véráramlás sebessége, az erek keresztmetszetének 

alakulása a keringési rendszerben. 

A szív teljes ingerületkeltő és vezető rendszerének részei, valamint a szívritmus idegi sza- 

bályzásának módja. A szívciklus. 

 

3.4.2.6.5 Légzőrendszer részeinek szerepe az életműködések 
fenntartásában 

A légzés szervezet- és sejtszintű folyamatainak összefüggésbe hozása. A légcsere, a gáz- csere 

és a sejtlégzés összefüggései. 

A sejtlégzés fő lépései (aerob és anaerob út) a kétféle metabolizmus szerepe az izomműkö- 

désben. 

A tüdőben és a szövetekben folyó gázcsere diffúziós elve, a légzőmozgások következtében 

kialakuló nyomásváltozások szerepe a légzési gázok transzportjában. 

A légcsere biomechanikai értelmezése a Donders modell alapján. 

A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe a légzés szabályozásában. A kemoreceptorok és 

a mechanoreceptorok helye és szerepe a légzésszabályozásban. A légzésvezérlés idegi 

szabályzása. 

 

3.4.2.6.6 Szabályzórendszer egyes elemeinek szerepe az érző és 
mozgató területek működésének összehangolásában 

A motivációs állapotok szerepe magatartásunk irányításában. Az agykéreg szerepe az aka- 

ratlagos mozgások kialakításában. 

A mozgatópályák kereszteződéseinek funkcionális következményei. 

A kéreg alatti magvak, a kisagy és az átkapcsolódások szerepe az automatizált mozgások 

szabályozásában. 
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A kisagy funkciói (mozgáskoordináció, finomhangolás, szűrés). 

A szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer anatómiai vetületének és működésének 

összehasonlítása. 

A vegetatív szabályozás hatása az életfolyamatokra. (a szembogár (pupilla), a vázizom, a bél, 

a szív és a vérerek szimpatikus és paraszimpatikus befolyásolása). A keringés és a 

testhőmérséklet szabályozása. 

Az öröklött emberi magatartásformák. A feltételes reflexek szerepe az ember tanulási fo- 

lyamataiban, komplex viselkedésében 

 

 

3.4.3 Terhelésélettan tantárgy

 72/72 óra 
 

3.4.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A sport ágazatban tanuló a korábbi közismeretei és szakmai tantárgyak tartalmára 

és sport- beli gyakorlati tapasztalataira alapozva ismerje meg az edzés szervezetre 

gyakorolt hatását, a különböző szervrendszerek terhelésre adott alkalmazkodási 

reakcióit. A tantárgy tanulása során sajátítsa el a különböző életkorokban adagolt 

terhelések jellemzőit, legyen képes moz- gásprogramokat ajánlani különböző 

krónikus betegségekben szenvedőknek. Ismerje meg a sportolók táplálkozási 

sajátosságait, a teljesítményfokozás eszközeit. A tantárgy ismeretanya- gára 

támaszkodva a tanulói későbbi tanulmányai során képessé váljon arra, hogy 

életkorhoz, előképzettséghez igazodó edzéseket, sportfoglalkozásokat tervezzen 

és vezessen a verseny- és a szabadidősportban egyaránt, hatékony tanácsokkal 

segítsen egy élet-módprogram kialakítá- sában. 

 

3.4.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, 
munkatapasztalatára vo- natkozó speciális elvárások 

— 

3.4.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet 

anyagforgalma, az életműködések szabályozása témakörökhöz kapcsolható, 

azokra építhető szakmai tartal- mak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció 

tematikai egység- hez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. Az 

edzéselmélet alapfogalmai, a homeosztázis, terhelés, alkalmazkodás, 

túlkompenzáció összefüggései. 

 

3.4.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen 
(tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.4.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és 

szak- mához 

kötődő digitális 

kompe- 

tenciák 

 

Felhasználja az 

edzés szervezetre 

gyakorolt hatását, 

a különböző szerv- 

rendszerek 

terhelés- re adott 

alkalmaz- kodási 

reakcióit munkája 

során. 

Az edzés, 

 edzés- rendszer,

 terhelés 

edzésalkalmazko- 

dás, homeosztázis, 

túlkompenzáció 

fogalma. 

Terhelés 

anyagcse- rét 

módosító hatásai 

az egyes 

szervrend- 

szerekben 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy 

ismeret- anyagára 

támasz- kodva 

felismeri a 

sportolók, a 

hozzá- juk forduló, 

egész- ségüket 

megőrizni, 

testkultúrájukat 

fejleszteni vágyó 

emberek 

képessége- inek 

biológiai korlá- tait. 

Felméri a fizi- kum 

mögött meg- 

húzódó biológiai 

adottságokat, 

hogy a 

későbbiekben 

ezekre az ismere- 

 

 

Online forrásokat, 

videókat, esetta- 

nulmányokat 

keres a témához 

kapcso- lódóan. 

 

Elkülöníti a külön- 

böző életkorokban 

alkalmazható 

terhe- lések 

jellemzőit, 

különböző korcso- 

portok részéra 

moz- 

gásprogramot állít 

össze. 

A naptári és bioló- 

giai életkor különb- 

sége. 

Terhelés és 

biológi- ai életkor 

összefüg- gései, a 

szenzibilis időszak 

fogalma, 

egyes motoros ké- 
pességek 
szenzibilis 
időszakai. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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Figyelembe veszi 

az esetlegesen 

fennálló krónikus 

betegsége- ket, és 

ezeknek 

megfelelően 

módo- sítja az 

edzés során 

alkalmazható 
terhe- lést. 

 

Krónikus betegség 

fogalma. 

Gyakori krónikus 

betegségek 

tünetei, kezelése, 

sportélet- tani 

vonatkozásai 

 

 

 

Teljesen önállóan 

tekre épülő 

szakmai tartalom 

birtokában 

életkorhoz, előkép- 

zettséghez 

igazodó 

edzéseket, 

sportfog- 

lalkozásokat 

tervez- zen és 

vezessen, 

hatékony 

tanácsok- kal 

segítse a rá 

bízottakat egy sze- 

mélyre szabott 

életmódprogram 

kialakításában 

 

 

Ismerteti a sporto- 

lók táplálkozására 

vonatkozó 

dietetikai előírások 

hátterét, a 

teljesítményfokozá

s legális eszközeit 

A sporttáplálkozás 

alapelveinek 

isme- rete, a 

táplálkozás 

folyamata és a 

táp- anyag-

összetétel hatása 

a sporttelje- 

sítményre. A sza- 

bályzás 
terhelésélet- tani 

vonatkozásai 

 

 

 

Jelöljön ki egy 

elemet. 
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3.4.3.6 A tantárgy témakörei 

3.4.3.6.1 Edzéselméleti összefoglalás, a terhelés során a 
szervezetben végbemenő változások 

Az edzés, edzésrendszer fogalma, jellemzői. 

A terhelés fogalma, külső és belső terhelés, külső terhelés összetevői. Az 

edzésalkalmazkodás fogalma. 

A túlkompenzáció folyamata. 

A homeosztázis fogalma, jellemzői. 

Terhelés hatására a szervezetben végbemenő teljesítménycsökkentő változások (hiperter- mia, 

dehidratáció, sóvesztés, hemokoncentráció változása, vér kémhatásának változása, 

vércukorszint változása). 

Védekezés a káros hatások ellen 

 

3.4.3.6.2 Energiaszolgáltató folyamatok a szervezetben 

Sejtszintű energiaszolgáltató folyamatok ismerete (biológiai oxidáció, erjedés). A biológiai 

oxidáció szakaszai, az egyes szakaszok biokémiai folyamatai. 

A glikolízis és az erjedés biokémiai kapcsolata. A Pasteur-effektus fogalma. 

Az energiaszolgáltató folyamatok típusai (anaerob alaktacid, anaerob laktacid, aerob). Az 

energiaszolgáltató folyamatok időrendi változásai. 

Steady state, anaerob küszöb fogalma 

 

3.4.3.6.3 Terhelés hatása a mozgató 
szervrendszerre A mozgatórendszer részei, 
feladatai. 

A csontok típusai, csöves csont felépítése, csontnövekedés. A 

csontok összeköttetése, ízület felépítése. 

Az izomszövet felépítése. 

Az izomműködés mechanizmusa. Az 

izomkontrakció típusai. 

Az izomrostok típusai, jellemzői. 

A passzív mozgatórendszer adaptációs folyamatai. Az 

aktív mozgatórendszer adaptációs folyamatai. 

 

3.4.3.6.4 Terhelés hatása a légzési 
szervrendszerre A légzési rendszer részei, 
feladatai. 

A tüdő jellemzése. 
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A légzőrendszert jellemző élettani mutatók (légzésszám, légzési térfogat, légzési perctér- fogat, 

vitálkapacitás). 

A tüdő adaptációs folyamatai. 

A légzőrendszert jellemző élettani mutatók változásai terhelés hatására, az edzett és a nem edzett 

szervezet mutatóinak összehasonlítása. 

Az aerob kapacitás fogalma, jelentősége. 

 

3.4.3.6.5 Terhelés hatása a 
keringési rendszerre A keringési rendszer 
részei, feladatai. 

A szív jellemzése (elhelyezkedés, felépítés, önálló ingerkeltő és ingerületvezető rendszer). A 

nyirokrendszer jellemzése. 

Az egyes értípusok összehasonlítása. A 

vér összetevői, jellemzése. 

A keringési rendszert jellemző élettani mutatók (vérnyomás, pulzus, pulzustérfogat, perc- 

térfogat). 

Egy aerob és anaerob munkát végző sportoló terhelés alatti vérnyomásváltozásainak össze- 

hasonlítása. 

Különböző pulzusfajták és jelentőségük (ébredési, nyugalmi, munka, maximális, visszaál- lási). 

A szív adaptációs folyamatai. Edzett szív, edzésbardycardia. 

A szívműködés adaptációs folyamatainak összehasonlítása egy aerob és egy anaerob mun- kát 

végző sportoló esetében. 

A keringési rendszert jellemző élettani mutatók változásai terhelés hatására, az edzett és a nem 

edzett szervezet mutatóinak összehasonlítása 

 

3.4.3.6.6 A terhelés és a szabályozó 
rendszer kapcsolata A vezérlés és a szabályozás 
összehasonlítása. 

A szabályozás feladatai. Negatív visszacsatolás. 

A hormonrendszer és az idegrendszer feladatainak összehasonlítása. 

Mirigy fogalma, típusai. 

Hormon fogalma, típusai. 

Az agyalapi mirigy hormonjai. 

A terhelésben fontos szerepet játszó mirigyek és hormonjaik (pajzsmirigy, mellékvese, 

hasnyálmirigy, nemi mirigyek) 

Rendszeres terhelés hatására végbemenő hormonális változások. Az 

idegszövet felépítése (neuron, gliasejtek). 
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Elemi idegjelenségek (nyugalmi és akciós potenciál, szinapszis jellemzése). A 

mielinizáció és a mozgástanulás kapcsolata. 

A terhelés és a szimpatikus túlsúly kapcsolata. A 

Selye-féle stresszelmélet. 

Mozgató (piramis és extrapiramis) pályák jellemzése, kapcsolatuk a mozgás végrehajtásá- val. 

Az idegrendszer adaptációs folyamatai 

 

3.4.3.6.7 A terhelés és a 
táplálkozás kapcsolata Tápanyagok 
fogalma, csoportosítása. 

Táplálkozás és sporttáplálkozás összehasonlítása. A 

sporttáplálkozás alapelvei. 

Táplálkozás a terhelés előtt, alatt és után 

 

3.4.3.6.8 Különböző életkorok 
terhelésélettani sajátosságai Naptári és biológiai 
életkor fogalma. 

Terhelés és biológiai életkor. 

Szenzibilis időszak fogalma. 

Az egyes motoros képességek és szenzibilis időszakaik. 

Erőfejlesztés különböző életkorokban. 

Az időskori sportolás jellemzői. 

 

3.4.3.6.9 Fogyatékkal élők, krónikus betegek és terhesek 
terhelésének sajátosságai Fogyatékosság fogalma, típusai. 

Fogyatékkal élők sportolásának jellemzői. 

Krónikus betegség fogalma. 

Gyakori krónikus betegségek (cukorbetegség, asztma, krónikus elhízás, epilepszia, magas 

vérnyomás). 

Krónikus betegek sportolásának jellemzői. 
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A terhesség és a sportolás kapcsolata. 

 

3.4.3.6.10 A teljesítményfokozás 

A teljesítményfokozás megengedett és tiltott módszerei és eszközei. A 

dopping fogalma. Doppingosztályok. 

Az antidopping program. 

 

 

3.4.4 Edzéselmélet II. tantárgy

 72/72 óra 

 

3.4.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy elméleti hátteret biztosítson a sport ágazatban 

tanulók szá- mára a gyakorlati feladatok elvégzéséhez. A tananyag elsajátítása 

során megismerik az adek- vát, képzettséget és életkort figyelembe vevő 

képességfejlesztési módszereket. Elsajátítják az edzés (foglalkozás) tervezésének 

módszertani alapjait. Ezáltal képessé válnak tudományosan megalapozott 

sportfoglalkozások tervezésére, edzésprogramok összeállítására. 

 

3.4.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, 
munkatapasztalatára vo- natkozó speciális elvárások 

— 

3.4.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet 

anyagforgalma, az életműködések szabályozása egységekhez kapcsolható, 

azokra építhető szakmai tartal- mak. A testnevelés és sport tantárgyon belül: 

az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez kapcsolható, azokra 

építhető szakmai tartalmak (motoros képességek fogalma, csoportosítása). 

Az anatómiai-élettani ismeretek tantárgyon belül: pulzustan, homeosztá- zis 

fogalma, az egyes szervrendszerek élettana különös tekintettel a mozgató, 

keringési és légzési szerv-rendszerre. 

 

3.4.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen 
(tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.4.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- mához 
kötődő digitális kompe- tenciák 

Azonosítja az egyes 

kondicionális és 

koordinációs képes- 

ségeket fejlesztő 

módszereket. 

 
 

Motoros 

képességek 

megjelenési for- 

mái, az egyes 

motoros 

képességeket 

felmérő eljárások 

és azok 

fejlesztésének 

módszerei. 

 
 

Teljesen önállóan 

Törekszik a definí- 

ciók, összefüggések 

megértésére. 

 

Hitelességre, alapos 

szakmai tudás meg- 

szerzésére törek- 

szik, későbbi gya- 

korlati feladatainak 

sikeres megoldása 
érdekében. 

Adott fogalmak, releváns szövegré- 

szek keresése online 

dokumentumokban 

Saját területén 

mozgásformákat, 

gyakorlatsorokat 

alkot az egyes testi 

képességek fejlesz- 
tésére. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Saját sportágában     

megtervezi az adott   Aktívan és koopera-  

időszakhoz, korosz- 

tályhoz, előképzett- 

séghez igazodó 

Edzéselvek, 

edzéstervezés 

folyamata, 

alapelvei. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

tívan vesz rész a 

feladatmegoldások- 
ban a különböző 

Grafikus és táblázatos edzéstervek 

elemzése. 

képességfejlesztő   munkaformákban.  

tevékenységet     

A sportági mozgás-     

formák oktatását a 

tanult módszertan 

Mozgástanulás 

fázisai. 

Teljesen önállóan  

alapján végzi.    
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3.4.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.4.6.1 A motoros képességfejlesztés módszertana 

Pulzus fogalma, típusai (ébredési, nyugalmi, munka, visszaállási) és a különböző típusok funkciói. 

A terhelés intenzitása, a pulzus és a fejlesztendő motoros képességek kapcsolata. 

Az izomerő fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési módszerek, mód- 

szertani alapelvek). 

Az izomerő felmérésére szolgáló eljárások. 

Az állóképesség fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési módszerek, 

módszertani alapelvek). 

Az állóképesség felmérésére szolgáló eljárások. 

A gyorsaság fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési módszerek, 

módszertani alapelvek). 

A gyorsaság felmérésére szolgáló eljárások. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési 

módszerek, módszertani alapelvek). 

Az ízületi mozgékonyság felmérésére szolgáló eljárások. 

A koordinációs képességek fejlesztésének módszertana (életkori sajátosságok, fejlesztési 

módszerek, módszertani alapelvek). 

Az koordinációs képességek felmérésére szolgáló eljárások. 

 

3.4.4.6.2 A mozgástanulás 
A mozgáskoordináció és a mozgáskészség fogalma, összefüggései. A 

mozgásszerkezet fogalma, nyílt és zárt jellegű mozgáskészségek. A 

mozgástanulás alapfeltételei, jellemzői. 

A mozgástanulás jellemzői, szakaszai, az edzők feladatai. A 

Meinl-Schnabel-féle mozgástanulási modell. 

 

3.4.4.6.3 Edzéstervezés, 
foglalkozástervezés Az edzéstervezés 
alapelvei, lépései. 

Edzéstervek típusai 

Fitnesz foglalkozások tervezésének alapelvei, lépései. 

Sportág-specifikus edzéstervezés. 

Edzéstervezés utánpótlás korúaknál, haladóknál, élversenyzőknél. 
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3.4.4.7 Edzésprogramok II. tantárgy                                             

108/108 óra+36 óra 

 

3.4.4.8 A tantárgy tanításának fő célja 

Az edzésprogramok II. tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók közvetlen, 

életszerű tapasz- talatokat szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési 

folyamatáról, vagy a fitnesz- wellness szektor által kínált testedzési 

lehetőségekről. Kiemelt cél, hogy a tanulók – a meg- adott szempontok szerint - 

részt vegyenek az edzésprogramokban, tapasztalataikat elemzések formájában 

értékeljék, továbbá, hogy kondicionális és koordinációs képességeik 

folyamatosan fejlődjenek. 

 

3.4.4.9 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, 
munkatapasztalatára vo- natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.4.4.10 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: motoros képességek jellemzői és fejlesztési 

módszerei, sportfoglalkozás felépítése. Az edzéselmélet tantárgyon belül: 

terhelés hatásmechanizmu- sa, motoros képességek felosztása, 

összefüggései, elfáradási sajátosságok, szenzitív idő- szakok. 

 

3.4.4.11 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen 
(tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.4.4.12 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- módok, 

attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Elemzi és értékeli   - Nyitott más moz-  
az edzéstervek   gásformák ismeret- 

(foglalkozástervek)   anyagának befoga- 

gyakorlati megvaló-   dására. 

sítását, a tapasztala- 

tokat hasznosítja 

Edzésnapló tartalmi 

elemei 

Teljesen önállóan - Együttműködő,, 

mert a csoportos 

további munkája   foglalkozásokon a 

során.   résztvevők igényét 

Szükség esetén   figyelembe kell 

rajzírást alkalmaz   lennie. 

 - Rövid távú állóké-  - Egyes sporttevé-  

 pesség fejlesztése.  kenységek gyakor- 

 - Középtávú állóké-  lása balesetveszélyt 

 pesség fejlesztése.  jelenthet, ezért jól 

 - Hosszú távú álló-  elő kell készítenie 

A korszerű edzésel- képesség fejleszté-  foglalkozásokat. 

vek és –módszerek se.  - A gyakorlatok 

figyelembevételével - Állóképesség  tervezése során 

célirányosan fej- fejlesztése tartós Teljesen önállóan kreatív és önálló. 

leszti a foglalkozá- módszerekkel.  - A szabályismere- 

sokon résztvevők - Állóképesség  tek tudatában a 

motoros képességeit fejlesztése intervall  "Fair Play" szelle- 

 módszerrel.  misége szerint cse- 

 - Állóképesség  lekszik 

 fejlesztése 
ellenőrző 

 - Az interperszoná- 

 (vagy verseny)  lis kapcsolatokban 
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 módszerrel  rugalmas, lévén 

 - Az ízületi mozgé-  emberekkel foglal-  

 konyság fejleszté-  kozik. 

 sének elmélete   

 - Az ízületi mozgé-   

 konyság passzív   

 fejlesztése.   

 - A mozgásérzéke-   

 lés (kinesztézis)   

Munkája során figyelembe veszi a 

fejleszthetőség 

szenzitív időszakait, ugyanakkor törek- szik a 

képességek harmonikus fejlesz- tésére is 

fejlesztése. 
- Az egyensúlyozási 
képesség fejleszté- 
se. 
- A ritmusérzék 
fejlesztése. 
- A reagálási 
képes- ség 
fejlesztése. 
- A téri tájékozódási 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 képesség fejleszté-   

 se.   

 - Az összekapcso-   

 lódási képesség   

 fejlesztése.   

 - A differenciáló   

 képesség fejleszté-   

 se.   
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Meghatározza az adott motoros ké- pesség 

fejlesztését 

célzó gyakorlatokat 

Általános erőfej- 

lesztés 

- Speciális erőfej- 
lesztés 
- Pozitív dinamikus 
(legyőző) erőfej- 

lesztés 
- Negatív dinamikus 
(fékező) erőfejlesz- 
tés 
- Statikus (izometri- 
ás) erőfejlesztő 
gyakorlatok 
- Intermediális 
(izokinetikus) erő- 

fejlesztő gyakorla- 

tok 

- Maximális erő 
fejlesztése 
- Gyorsasági erő 
fejlesztése 
- Állóképességi erő 
fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikonok, ábrák 

elemzése 

A korszerű edzésel- vek és –módszerek 

figyelembevételével célirányosan fej- 

leszti a foglalkozá- sokon résztvevők motoros 

képessége- it. 

- Gyorsulási képes- 
ség fejlesztése 
- Gyorsaság (cikli- 
kus helyzet- és 

helyváltoztatási 

gyorsaság) 

fejlesz- tése 

- Gyorsasági álló- 
képesség 
fejlesztése 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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3.4.4.13 A tantárgy témakörei 

 

3.4.4.13.1 Motoros 
képességfejlesztés II. Általános 
erőfejlesztés 

Speciális erőfejlesztés 

Pozitív dinamikus (legyőző) erőfejlesztés 

Negatív dinamikus (fékező) erőfejlesztés 

Statikus (izometriás) erőfejlesztő gyakorlatok 

Intermediális (izokinetikus) erőfejlesztő gyakorlatok 

Maximális erő fejlesztése 

Gyorsasági erő fejlesztése 

Állóképességi erő fejlesztése 

A reagálás gyorsaságának fejlesztése 

A mozdulatgyorsaság (aciklikus mozgásgyorsaság) fejlesztése 

Gyorsulási képesség fejlesztése 

Gyorsaság (ciklikus helyzet- és helyváltoztatási gyorsaság) fejlesztése 

Gyorsasági állóképesség fejlesztése (Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét 

gyakorlatok és edzésprogramok végrehajtása útján történik.) 

3.4.4.13.2 Edzés (foglalkozás) látogatás, dokumentálás II. 

Kezdő és haladó fittségi edzésprogramok megtekintése (fitness-wellness instruktor). 

Fitnesztermek és fitnesz órák látogatása (fitness-wellness instruktor). 

Versenyek látogatása (sportedző). 

Szakmai rendezvények, workshopok látogatása (fitness-wellness instruktor) 

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése (sport- edző) 

Más sportágak/mozgásformák edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése. 

Mérkőzés látogatások során saját sportági jegyzőkönyvek készítése. 

Más sportágak (csapatsportok, sportjátékok) jegyzőkönyv vezetésének elsajátítása. 

Különböző mozgásformák videó elemzése. 

Előre megadott szempontok szerint a mérkőzés látogatások során statisztikák készítése, 

elemzése. (Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes felada- 

tait.) 
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3.4.5 Gimnasztika II. tantárgy

 36/36 óra 

 

3.4.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tananyagtartalmának feldolgozása során a tanulók korábbi ismeretikre 

alapozva megismerkednek a kéziszerrel és egyéb szerekkel végzett gimnasztikai 

gyakorlatok tervezés- ével, vezetésével. Megismerkednek a korszerű, 

edzőtermekben használt szerekkel (pl. TRX, bosu). Megtanulják hogyan 

módosítható az egyes gyakorlatok hatása, a terhelés szabályozása azok 

használatával. 

 

3.4.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, 
munkatapasztalatára vo- natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.4.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés tantárgyon belül: bemelegítés, gimnasztikai gyakorlatok 

felépítése, gyakor- lat-vezetési módszerek, gimnasztikai szaknyelv ismerete. 

Az edzéselmélet tantárgyon be- lül: a mozgások szerkezeti elemei, a terhelés 

összetevői, a külső terhelés szabályozási le- hetőségei. Az anatómiai-élettani 

ismeretek tantárgyon belül: emberi test felépítése, izomműködés típusai 

antagonista-szinergista működés, ízületek felépítése, típusai. 

 

3.4.5.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen 
(tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 
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3.4.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- mához 
kötődő digitális kompe- 

tenciák 

 

 

Pontosan és 

közért- hetően 

használja a 

szaknyelvet. Szük- 

ség esetén 

rajzírást alkalmaz 

- A gimnasztika 
szakleírása és a 

gyakorlatok ábrázo- 

lása 

- Gimnasztikai 
szaknyelv alapelve- 
inek ismerete 
- Rajzírás jelrend- 
szerének alkotóele- 

mei 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nyitott más moz- 
gásformák ismeret- 
anyagának befoga- 
dására. 
- Együttműködő, mert a 
csoportos 
foglalkozásokon a 
résztvevők igényét 
figyelembe kell lennie. 

 

 

 

 

 

Változatosan 

alkal- mazza a 

gyakorla- tokat a 

terhelési 

összetevők 

ismeret- ében. 

- Gyakorlatok ter- 
vezése, gyakorlatok 
variálása és kombi- 
nálása 
- Gyakorlatok kiin- 
dulóhelyzetének 
változtatási lehető- 
ségei 
- Gyakorlatok moz- 
gásütemének vál- 

toztatási lehetőségei 
- Terhelési mutatók 
változtatási lehető- 
ségei kéziszerek 

használatával 

 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Elemzi a 

mozgáso- kat és 

felismeri a 

mozgásokat létre- 

hozó izmokat. 

- Gyakorlatelemzés 
jelentése 
- Az ember nagy 
izomcsoportjai 
- Antigravitációs 
izmok jelentése 
- Ízületi mozgások 
fajtái 
- Célgimnasztika 
jelentése 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

- Egyes sporttevé- 
kenységek gyakor- lása 
balesetveszélyt jelenthet, 
ezért jól elő kell 
készítenie 
foglalkozásokat. 
- Kreatív és önálló a 
gyakorlatok terve- 

zése során. 

- A szabályismere- tek 
tudatában "Fair Play" 
szellemű. 
- Rugalmas az in- 
terperszonális kap- 
csolatokban, mert 
emberekkel foglal- kozik. 

 

 

Szakszerűen és 

hatékonyan 

irányítja a 

gyakorlatok vég- 

rehajtását. Ki tudja 

választani a körül- 

mények együttes 

mérlegelését köve- 

tően a megfelelő 

gyakorlatvezetési 

módszert 

- Gyakorlatvezetési 
módszerek 
- Verbális ismerte- 
tés (szóbeli közlés) 
módszerei 
- Vizuális közlés, 

ismertetés (megmu- 

tatás módszere, 

szemléltetés) mód- 

szere 

- Vegyes gyakorlat- 
közlési módszerek 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Az edzés (foglalko- 

zás) feladatához 

igazodó, szakszerű 
levezetést 
alkalmaz. 

 

Edzés végi leveze- 

tés folyamata 

 

Teljesen önállóan 

 



206 

3.4.5.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.5.6.1 Kéziszerrel- és egyéb szerrel végzett gyakorlatok 

Erősítő hatású kézisúlyzós gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-

, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erősítő hatású gimnasztikai labdás gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, 

hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Erősítő hatású rugalmas ellenállásossal, gumikötéllel végzett gyakorlatok megismerése, 

tervezé-se, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Felfüggesztéses eszközzel, TRX-szel végzett erősítő hatású gyakorlatok megismerése, ter- vezése, 

rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Páros és társas gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-,  mell-, törzs-, 

lábizom erősítő hatású gyakorlatok) 

Zsámoly és padgyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, törzs-, 

lábizom erősítő hatású gyakorlatok) 

Bordásfal gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-, 

törzs-, láizom erősítő gyakorlatok) 

Ugró kötél gyakorlatok megismerése,  tervezése,  rajzírása  (kar-,  váll-,  hát-,  mell-,  törzs-, 

láizom erősítő gyakorlatok) 

Medicin labda gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása (kar-, váll-, hát-, mell-,  törzs-, 

láb-izom erősítő gyakorlatok) 

Erőfejlesztő gépekkel, csigás szerkezetekkel végzett erősítő hatású gyakorlatok (kar-, váll-, hát-

, mell-, törzs-, lábizom erősítő gyakorlatok) 

Bot gyakorlatok megismerése, tervezése, rajzírása. 

Egyéb eszközzel (pl. bosu, "hajókötél") végzett gyakorlatok megismerése, tervezése, rajz- írása. 

 

 

3.4.6 Kommunikáció tantárgy 72/72 óra 

 

3.4.6.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja a kommunikációs készség szakmaspecifikus fejlesztése, szituáci- 

óhoz kötött megfelelő és tudatos alkalmazása. A szövegértési és szövegalkotási készségek 

fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes 

legyen a verbális és nem verbális kommunikáció megfelelően kiválasztott eszközeinek célirá- 

nyos használatára a kommunikációs helyzetnek (tér, idő, cél, résztvevők) megfelelően. Az 

asszertív kommunikációs eszközök ismerete és alkalmazása az interakció során. 



207 

 

3.4.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.4.6.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül: kommunikációs alapismeretek., beszéd- 

helyzetek, dramatikus játékok, retorikai ismeretek témakörökhöz. A Sportpszichológia 

tantárgyon belül: agresszív, passzív és asszertív viselkedés témakörhöz. 

 

3.4.6.4 A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
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3.4.6.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt 

viselkedés- 

módok, 

attitűdök 

Általános és 
szak- mához 

kötődő digitális 
kompe- tenciák 

Önállóan, vagy 

másokkal együtt- 

működve a 

tanuló 

célirányosan és 

az adott 

szituációnak 

megfelelően 

hasz- nálja az 

asszertív 

kommunikáció 

eszközeit. 

Kapcsolatot 

teremt környe- 

zetével. 

 

A verbális és 

non- 

verbáliskommuni

- káció fogalma, 

tényezői, funkciói. 

A nyelvi és 

nonver- bális 

kifejezőeszkö- zök 

ismerete, értel- 

mezése, retorikai 

alapfogalmak. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Az elsajátított szö- 

vegértési és 

szöveg- alkotási 

készségeket a 

gyakorlatban 

alkalmazza. Az 

információt 

hatéko- nyan 

befogadja, 

magatartásával 
segíti a 

kommuni- kációs 

folyamatot. 

Az érvelés és a 

cáfolat 

módszereit 

alkalmazza vita- 

helyzetben, képes 

a saját és a többi 

résztvevő érdekeit 

felismerni, 

elkülöníteni, 

értékelven 

kommunikálni. 

A 

sportszakemberi 

szerepnek 

megfelelően vesz 

részt a 

foglalkozása 

során jellemző 

interakciókban. 

 

Ismerteti és 

alkalmazza a 

kulturált vita 

szabályait, 

álláspontja 

mellett logikusan 

érvel, 

vitapartnereivel 

nyitottan, 

tisztelet- 

tudóan kommunikál 

 
 

Az asszertív kom- 

munikáció 

retorikai eszközei, 

az érvelés 

technikái. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Felismeri, 

értelmezi a 

gyakorlati szituá- 

ciókban 

megjelenő 

kommunikációs 

elemeket. A 

szituá- ciónak 

megfelelő nyelvi 

eszközökkel 

kommunikál. 

Az alkalmazható 

kommunikációs 

formák, műfajok 

(szemé- 

lyes/csoportos 

beszélgetés, 

megbeszélés; 

terv; beszá- 

moló; értekezlet; 

utasítás stb.) 

ismerete 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Online videókban 

azonosítja a kom- 

munikációs 

elemeket. 
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3.4.6.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.6.6.1 A kommunikáció szerepe és alapformái 
Kommunikáció fogalma, tényezői, funkciói, és mellékfunkciói. 

Nem nyelvi kifejezőeszközök alkalmazásának lehetőségei: az élőszó zenei kifejezőeszkö- zei, 

a nonverbális kommunikáció által közvetített jelzések értelmezése. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepe a kommunikációs folyamatban, értelmezése és tudatos 

alkalmazása különféle kommunikációs helyzetekben. 

A gyakorlatban megjelenő nem nyelvi kifejezőeszközök értelmezése és elemzése (például kép- 

és hanganyag alapján). 

Kommunikáció típusai, azok jellemzői: személyes, csoportos, nyilvános és tömegkommu- 

nikáció. 

Beszédhelyzetek megítélése; a megfelelő stílus és magatartás értelmezése, alkalmazása. 

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

3.4.6.6.2 Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a kommunikációs folyamatok- 
ban 

Az asszertív kommunikáció fogalma. 

Az asszertív kommunikáció jellemzői, nyelvi és nem nyelvi formái. 

Az információ hatékony befogadása, értelmezése, a szituációnak megfelelő önérvényesítés. Az 

asszertív meggyőzés retorikai eszközei, érvelési technikái, 

A megfelelő kommunikációs eszközök alkalmazása az érzelmi és értelmi hatáskeltésre. 

A kulturált vita felépítése, szabályai, az érvelési és a cáfolat módszerei, a hatásos előadás- mód 

eszközei, szemléltetésének módjai (bemutatás, prezentáció stb.) 

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszkö- zök) 

és nem nyelvi kifejezésbeli eszközeinek alkalmazása különféle szövegműfajokban, az 

audiovizuális és multimédiás közlés különböző formáiban. 

 

3.4.6.6.3 A szakmaspecifikus interakciók hatékony kezelése 
A szakmaspecifikus interakciók során megjelenő szituációk (edző-sportoló; oktató-ügyfél; 

edző-sportszervezet; edző-nyilvánosság; edző-tanintézmény stb.), színterek (edzés, ver- 

senyhelyzet, egyesület, média, iskola stb.) ismerete. 

Az alkalmazható kommunikációs formák, műfajok (személyes/csoportos beszélgetés, 

megbeszélés; terv; beszámoló; értekezlet; utasítás stb.) ismerete. 

A sportolók motiválása, véleményformálás, reflektálás a fennálló kommunikációs tényezők 

figyelembevételével, a megismert kommunikációs technikák alkalmazásával. 

A gyakorlati szituációk, a megjelenő kommunikációs elemek felismerése, értelmezése, 

elemzése (például filmbejátszás alapján) 
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3.4.7 Sportszervezési ismeretek tantárgy 36/36 óra 

 

3.4.7.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A fő cél, hogy a tanulók megismerjék a sportszervezés elméleti alapjait, a hazai és a nemzet- 

közi sportélet szervezeti struktúráját. Képet kaphatnak a szervezetek típusairól a verseny-, 

rekreációs sport és az intézményes testnevelés felépítéséről. Ezekre a tapasztalatokra alapoz- 

va ismereteket szereznek sportrendezvények és események szervezésének mentéről, jellegze- 

tességeiről, módszertanáról. 

 

3.4.7.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.4.7.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.4.7.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 
kell lebonyolítani. 
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3.4.7.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- módok, 

attitűdök 

Általános és szak- mához 
kötődő digitális kompe- 
tenciák 

Ismerteti a hazai   Intézményi, egyesü- leti 

sportversenyek 

szervezésében tevé- kenyen 

részt vállal, tapasztalatokat 

gyűjt, feladatkörén belül 

gyakorolja a funkciónak 

megfe- lelő vezetési attitű- 

döket. Képet alkot 

egyesülete, iskolája 

sportszervezeti 

felépítéséről. Magas fokú 

szervezőkész- séggel kell 

rendel- keznie, mert a 

sportprogramok 

előkészítése, lebonyolítása 

ezt kívánja 

 

sportélet területeit,   

szervezeti hátterét, A szervezeti háttér  

az egyes szerveze- felépítése, az egye-  

tek kapcsolati háló- 

zatát, az intézményi 

sületi rendszer. A 

hazai testnevelés 

Teljesen önállóan 

testnevelés rendsze- rendszere, irányítá-  

rét, fentiekben elhe- sa és felügyelete  

lyezi saját intézmé-   

nyét.   

Ismerteti a sport-    

események típusait,   

tisztában van az 

ezek során felmerü- 
lő szervezőmunka 

A sportesemények típusai  

Teljesen önállóan 

menetével, doku-   

mentációjával.   

Részt vesz rendez- Sport és rekreációs   

vények, tan- rendezvények, ese- Instrukció alapján 

folyamok szervezé- mények szervezési részben önállóan 

sében. modellje  
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3.4.7.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.7.6.1 A magyar testnevelés és sport területei és 
szervezetei A sport szerkezete és felépítése nemzetközi viszonylatban. 

Az intézményes testnevelés rendszere 

Óvodai testnevelés. 

Iskolai testnevelés , mindennapos testnevelés A 

felsőoktatási intézmények testnevelése 

Az iskolai testnevelés irányítása és felügyelete Állami 

és önkormányzati szerepvállalás a sportban A magyar 

sport irányítási, igazgatási rendszere. 

 

3.4.7.6.2 Sportesemények szervezése 

A sportesemények, sportrendezvények típusai és módszertana. A 

sportprogramok szerkezete 

A sportprogramok létrehozásának és szervezésének szempontjai és módszertani kérdései. Az 

eseményszervezés folyamata, dokumentumai. 

 

3.4.8 Sporttörténet tantárgy 36/36 óra 

 

3.4.8.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A sporttörténet tantárgy tanításának a célja, az általános érdeklődés felkeltése a sokszínű 

sportágak iránt. A kiemelt sportágak kialakulásának és fejlődésének a bemutatása az ókori 

olimpiai játékoktól napjainkig. A sportban kialakított szabályrendszer megismerésén keresz- 

tül, a fair play szellemiség megerősítése. A kiemelt sportágak technikai és taktikai ismeretei- 

nek elsajátításával szakmai tudástár bővítése. Más sportszakmai tantárgyak (pl. edzéselmélet, 

gimnasztika) ismeretanyagának felhasználása, alkalmazása. 

 

3.4.8.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.4.8.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A történelem tantárgyon belül: az ókori és újkori olimpiák története, az olimpiai eszme. 

 

3.4.8.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 
kell lebonyolítani.
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3.4.8.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- mához 
kötődő digitális kompe- 
tenciák 

 

 

Időben elhelyezi 

és bemutatja az 

olim- pia 

kialakulását, 

történetét. 

- Ókori olimpiai 
játékok. 
- Újkori olimpiai 
játékok. 
- Magyar sportolók 
eredményei az 

olimpiákon. 
- A sport és a 
művé- szet 
kapcsolata. 
- Paralimpia. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

- Munkájára szak- 
mailag igényes és 
törekszik az új sportági 
ismeretek 
megszerzésére. 
- Nyitott az egyéb 
sportszakmai terüle- 
teken szerzett érte- 
sülések összekap- 

csolására. 
- Azonosul a fair play 
szellemiségé- vel. 
- Törekszik a sport- ágak 
szabályrend- szerének a 
betartá- sára. 

 

- Kellően érdeklődő a 
sportjátékok takti- kai 
összetevőinek a 
megismerésére. 

 

 
Ismerteti a sportjá- 

tékok kialakulásá- 

nak történetét, leg- 

fontosabb 

szabálya- it. 

- Kosárlabda jel- 
lemzése 
- Labdarúgás jel- 
lemzése 
- Röplabda jellem- 
zése 
- Kézilabda jellem- 
zése 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Ismerteti az 

atlétika 

versenyszámait, 

jellemzőit. 

Az atlétikai futó- 

számok jellemzése 

- Az atlétikai ugró- 
számok 
jellemzése 
- Az atlétikai dobó- 
számok 
jellemzése. 

 

 

Teljesen önállóan 

 



214 

 
 

Ismerteti a 

sportági 

mozgásanyag 

alap- technikáit. 

Képességfejlesztés 

lehetőségei a 

torna sportágban 

- Női és férfi torna- 

szerek mozgás- 

anyagának jellem- 
zői 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 
 

Ismerteti a 

sportági 

mozgásanyag 

alap- technikáit. 

Képességfejlesztés 

lehetőségei az 

úszásban 

- Úszásnemek jel- 
lemzői 
- Az úszás higiéné- 
je, a vízből mentés 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Ismerteti a 
szabad- idős 
sportágak je- 
lentőségét 

-A túrázás, téli 
sportok, vízi spor- 
tok jellemzői 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Ismerteti a 

sportági 

mozgásanyag 

alap- technikáit 

-A 

képességfejlesz- 

tés lehetőségei a 

küzdősportokban, 

- a grundbirkózás 
jellemzői 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Felismeri és 
elemzi a kiemelt 
sportágak 
technikai elemeit. 

A kiemelt sport- 

ágak technikai 
ele- meinek 
ismerete. 

 

Teljesen önállóan 
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3.4.8.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.8.6.1 Olimpiatörténet 

A sportprogramok létrehozásának és szervezésének szempontjai és módszertani kérdései. Az 

eseményszervezés folyamata, dokumentumai. 

 

 

 

3.4.8.6.2 Sportági ismeretek 

Az alapsportágak története (atlétika, úszás, torna), hazai és nemzetközi szervezeti felépíté- se, 

kiemelkedő alakjai. 

A sportjátékok története (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda), hazai és nemzetkö- zi 

szervezeti felépítése, kiemelkedő alakjai. 

A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában. A testmozgás, a sport szerepe a 

személyiség fejlesztésében Az iskolai testnevelés célja és A sportprogramok létrehozásának 

és szervezésének szempontjai és módszertani kérdései. Az eseményszervezés folyamata, 

dokumentumai. 

 

 

3.5 Sportedzői és sportszervezési ismeretek megnevezésű tanulási 

terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:                                      882+289 ó/847 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanítási terület biztosítja a sportedző-sportszervező szakmát tanulók számára azokat az is- 

mereteket, amelyek lehetővé teszik, hogy gyakorlati tevékenységük során megfelelő tudomá- 

nyos alapokra támaszkodva tervezzenek meg és vezessenek saját sportágukban edzéseket, 

versenyeztessék sportolóikat. Szervezési, vezetési, jogi, marketing és közgazdasági ismereteik 

segítségével sportvezetőként részt vegyenek egy sportszervezet, szövetség munkájában, irá- 

nyítsanak egy sportlétesítményt. 

 

3.5.1 Sportági alapok tantárgy           351 +36 óra+36+93 óra/341 óra 

 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
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A tantárgy tanításának célja, hogy az anatómiai-élettani, terhelésélettani, edzéselméleti és 

gimnasztikai alapfogalmakra alapozva a tanulók átfogó képet kapjanak a bemelegítés, a gim- 

nasztika, a motoros képességfejlesztés és a levezetés módszertanáról, képesek legyenek az 

egyes motoros képességeket fejlesztő gyakorlatok tervezésére és vezetésére, illetve azok el- 

lenőrzésére saját sportágukban. Az előzetes ismeretekre támaszkodva legyenek képesek meg- 

tervezni és megtartani edzés-részeket, képességfejlesztő foglalkozásokat. Életkornak, nemnek, 

előképzettségnek megfelelő módszerekkel oktassanak sportági mozgásformákat 

 

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az edzéselmélet tantárgyon belül: az edzés szerkezeti elemei, jellemzői, a motoros képes- 

ségek fogalma, csoportosítása és szenzitív időszakai; motoros képességek felmérésére 

szolgáló eljárások és fejlesztésére szolgáló edzésmódszerek; pulzus célzónák és terhelés 

kapcsolata. A gimnasztika tantárgyon belül: a gimnasztika mozgásanyaga, a bemelegítés 

blokkjai, a gimnasztikai gyakorlatok hatásmechanizmusa. Az anatómiai-élettani ismere- 

tek tantárgyon belül: az emberi test felépítése és működése, különös tekintettel a mozga- 

tó, keringési és légzőrendszerre; a mozgástanulás élettani alapjai, szabályozási kérdései. A 

terhelésélettan tantárgyon belül: az egyes szervrendszerek adaptációs folyamatai. 

 

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
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3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

 

Készségek, 

képes- ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- módok, 

attitűdök 

Általános és szak- mához 

kötődő 

digitális kompe- tenciák 

Bemelegítés 
során elkülöníti 
annak blokkjait. 

Bemelegítés moz- 

gásanyaga, blokkjai 

 

Teljesen önállóan 

Felelősen, szakmai alapon 
tervez és tart általános és 
speciá- 

 

Saját sportágában 

a módszertani 

elvek- nek 

megfelelő moz- 

gásformákat tervez 

és oktat 

Saját sportág moz- 

gásanyaga, mozgás- 

formák oktatásának 

módszertana 

 
 

Teljesen önállóan 

lis bemelegítést. 
 

Szakmailag meg- alapozott 

gyakorla- tokat állít össze és 

vezet le. 

 

A balesetvédelmi és 

egészségtani szabá- lyokat, 

törvénysze- rűségeket 

betartja gyakorlati munkája 

során. 

 

Gyakorlati munkája során 

segítőkész a foglalkozást

 tartó tanulótársával 

szemben. 

 

Adekvát, életkori 

sajátosságokhoz 

igazodó bemelegí- 
tést vezet. 

 

 

Életkori sajátossá- gok, 

motoros képes- ségek, 

motoros 

képesség-fejlesztő 

mód-szerek, szenzi- tív 

időszakok. 

 

Instrukció alapján részben 

önállóan 

 

Életkorhoz, szenzi- 

tív időszakokhoz 

igazodó 

kondicioná- lis, 

koordinációs 

képesség és 

ízületi 

mozgékonyságot 

fejlesztő gyakorla- 

tokat tervez és 
vezet 

 

 

Instrukció alapján részben 

önállóan 

 

A tanult ismérvek 

alapján felismeri a 

tehetséges 

sportolót. 

 
 

A tehetség fogalma, 

 

Teljesen önállóan 

Prezentációt készít a feladat 

tartalmi és 

formai kritériumai- hoz igazodva. 
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A kiválasztás krité- 

riumait a tehetség 

ismeérveihez 
igazít- ja. 

ismérvei. 

A sportbeli kivá- 

lasztás kritériumai 

 

Instrukció alapján részben 

önállóan 

Adatokat rögzít, 

csoportosít és ösz- szegez. 

Saját sportágában 

a módszertani 

elvek- nek 

megfelelő tak- 

tikát tervez és oktat. 

Sportági taktika, 

oktatási módszerta- na. 

 

Teljesen önállóan 
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3.5.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.1.6.1 Kondicionális képességfejlesztés és az életkor kapcsolata 
Erőfejlesztés az óvodás és kisiskolás korban. 

Erőfejlesztés a serdülőkorban. 

Erőfejlesztés ifjú- és felnőttkorban. 

Állóképesség-fejlesztés az óvodás és kisiskolás korban. Állóképesség-fejlesztés a 

serdülőkorban. 

Állóképesség-fejlesztés ifjú- és felnőttkorban. Gyorsaság-fejlesztés az óvodás és kisiskolás 

korban. Gyorsaság-fejlesztés a serdülőkorban. 

Gyorsaság-fejlesztés ifjú- és felnőttkorban. 

 

3.5.1.6.2 Koordinációs képességek fejlesztése A 
térbeli tájékozódó képesség fejlesztésének gyakorlata. 
Az egyensúlyozó képesség fejlesztésének gyakorlata. 

A ritmusképesség fejlesztésének gyakorlata. A reagáló képesség fejlesztésének gyakorlata. A 

mozgásérzékelés fejlesztésének gyakorlata. 

A gyorsasági és állóképességi koordinációs képesség fejlesztésének gyakorlata. 

 

3.5.1.6.3 Az ízületi mozgékonyság fejlesztése 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésére szolgáló gyakorlatok. A fejlesztés szenzitív időszakai. 

3.5.1.6.4 A bemelegítés 
módszertana A bemelegítés általános 
jellemzői, blokkjai. A bemelegítés jellemzői 
az óvodás korban. A bemelegítés jellemzői a 
kisiskolás korban. A bemelegítés jellemzői a 
serdülőkorban. Bemelegítés az ifjú- és 
felnőttkorban. 

 

3.5.1.6.5 Levezetés, relaxáció 
A levezetés jelentősége, módjai. 

A relaxáció funkciója, lehetőségei. 

 

3.5.1.6.6 Saját sportágra jellemző motoros képességek 

Saját sportágára jellemző motoros képességek oktatása, módszertana. Sportág-specifikus 

motoros képességfejlesztő foglalkozások tartása. 

 



220 

3.5.1.6.7 Sportági mozgásformák 
oktatása Sportági alaptechnikák oktatásának 
módszertana. Sportág-specifikus mozgásformák 
oktatása Sportági taktika, stratégia oktatási 
módszertana 

 

 

3.5.2 Sportági szakismeretek tantárgy                      155+124/155 óra 

 

3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A sportági szakismeretek tantárgy célja, hogy a leendő sportszakemberek kellő elméleti és 

gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az edzés tervezésében, szervezésében és levezetésében. 

Hitelesen kommunikáljanak az edzői szerepre jellemző interakciókban, támogató, nyugodt 

hátteret biztosítson tanítványai számára. A pedagógiai és a pszichológiai elveket betartva old- 

ja meg feladatait. 

 

3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A kommunikáció tantárgyon belül: kommunikáció folyamata, szereplői, edzői interakci- 

ók, az asszertív kommunikáció jellemzői. A pedagógia tantárgyon belül: a nevelés- oktatás 

folyamata, az edzői szerepek, az edző-sportoló kapcsolat jellemzői. A pszicholó- gia 

tantárgyon belül: a sporttevékenység pszichológiai jellemzői. 

 

3.5.2.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
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3.5.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szakmához 
kötődő digitális kompe- 
tenciák 

A módszertani 

elvek figyelembevé- telével 

szervez 

edzéseket, edzés- 
időszakokat. 

 
Az edzéstervezés 

alapelvei. 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Internetes forrásból 

információkat gyűjt és 

csoportosít. 

Precízen végzi 
adminisztrációs feladatait. 

Edzésdokumentu- 

mok. 

 

Teljesen önállóan 

Felelősen, tudatosan készül 

elméleti és gyakorlati 

feladatai- ra. 

 

Törekszik a pontos, 

módszertani elvek- hez 

igazodó fel- 

adatmegoldásra. 

 

 

Megadott szempon- tok 

alapján objektí- ven értékeli a 

társ gyakorlati tevé- 

kenységét. 

 

 

 

 

Önreflexió, értéke- 
lés elvei. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Online forrásokat, videókat, 

esettanulmányokat keres a 

témához kapcso- 

lódóan 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

Megadott szempon- tok 

alapján objektíven értékeli 

saját gyakorlati tevé- 

kenységét. 

  
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Objektíven, segítő 

szándékkal értékeli mások 

és saját gya- korlati 

munkáját. 

 

Adott partnerrel 

hiteles kommunikál. 

 

Kommunikáció 

alapelvei, vezetési 

stílusok ismerete 

Teljesen önállóan   

Támogató magatar- tást 
tanúsít a sportoló iránt 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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3.5.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.2.6.1 Az edzés tervezése, adminisztrációja 
Az edzés tervezésének módszertana. 

Edzésrészek tervezése. Edzések tervezése. 

Edzésidőszakok tervezése. 

Edzésdokumentáció, edzésnapló. 

 

3.5.2.6.2 Az edzés szervezési feladatai 

Feladatok az edzés előtt (létszám, sporteszközök, pálya összeállítása). Az edző helyezkedése. 

Alakzat kialakítása. 

Csapatok, csoportok kialakításának lehetőségei, elvei. Feladatok az edzés végén. 

 

3.5.2.6.3 Az edző elemző munkája 
Az ellenfél feltérképezése. 

Edzések hospitálása adott szempontok alapján. Verseny/mérkőzés elemzése adott szempontok 

alapján. Edzést tartó társ értékelése. 

Saját edzés értékelése. 

3.5.2.6.4 Az edzői kommunikáció, viselkedés 
Az edzői szerep jellemzői. 

Viselkedés az edzésen, hibajavítás, értékelés. Kommunikáció a versenyzővel. 

Kommunikáció a szülőkkel. 

Kommunikáció a sportvezetőkkel, szponzorokkal. 

 

 

3.5.3 Pedagógia tantárgy 72/62 

óra 

 

3.5.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók alapos, széles körű elméleti tudásra épülő tapasztalatokat 

szerezzenek a sportolók nevelésének, felkészítésének, versenyeztetésének pedagógiai vonat- 

kozásairól. 
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3.5.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.5.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 
kell lebonyolítani. 
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3.5.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- mához kötődő 

digitális kompe- tenciák 

Ismerteti a nevelés 

alapfogalmait, meg- 

fogalmazza a nevelés 

alapelveit. 

A nevelés alapfo- galmai

 (nevelés, 

oktatás, képzés, 

ismeret stb. 

A nevelés alapelvei 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

Céltudatosan készül az 

edzői szerepre. 

 

Reflektíven elemzi 

tevékenységét. 

 

Igénye van a szak- mai 

fejlődésre. 

 

Felelős és igényes 

munkát végez 

egyéni, páros és 

csoportfeladatok során 

egyaránt. 

Online források kutatása böngésző 

program segítségével. 

Felismeri az edzői 

szerepet erősítő 

személyiségjegye- ket. 

 

Edzői kompetenci- ák, 

edzői szerepek. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Azonosítja az edzői 
vezetési stílusokat 

 

Sport és erkölcs 

fogalma, vezetési 

stílusok ismerete 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

Összefüggéseket talál a 

vezetési 

stílusok és az edzői 
sikeresség között. 

 

Irányítással 

 

A tanult ismérvek 

alapján felismeri a 

tehetséges sportolót. 

A tehetség fogalma, 

ismérvei. 

A sportbeli kivá- 

lasztás kritériumai 

 

Teljesen önállóan 

Prezentációt készít a feladat tartalmi 

és formai kritériumai- 

hoz igazodva. 

A kiválasztás krité- 

riumait a tehetség 

ismeérveihez igazít- ja. 

  

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Adatokat rögzít, 

csoportosít és ösz- szegez. 
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3.5.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.3.6.1 Az oktatás-nevelés folyamata 

Alapfogalmak (nevelés, oktatás, képzés, képesség, ismeret, jártasság, készség, teljesít- 

ményképes tudás) 

A nevelés lehetősége és szükségessége A nevelés folyamata 

A nevelés alapelvei, színterei, módszerei és eszközei A sportoktatás elmélete és módszertana 

Az életkorok pedagógiája 

 

3.5.3.6.2 Edzői szerepek 
Edzői kompetenciák 

Az edzővel szemben támasztott követelmények (általános műveltség, szakmai felkészült- ség, 

pedagógiai képességek, erkölcsi követelmények) 

Az edző, mint szocializációs tényező Az edző, mint vezető 

Az edző önnevelése 

 

3.5.3.6.3 Az edző-sportoló kapcsolat jellemzői 
A sport és az erkölcs 

Az edző felelőssége a tanítványok személyiségének formálásában Vezetési stílusok, a sikeres 

edző vezetési stílusa 

Az edző, mint példakép 

Edző-sportoló konfliktushelyzetek és megoldásuk lehetőségei 

 

3.5.3.6.4 Tehetség, 
tehetséggondozás A tehetség fogalma, 
ismérvei 

A sporttehetség ismérvei Kiválasztás-beválás a sportban A sporttehetség gondozása 

A kiégés 

A sportágválasztás formái hazánkban. 
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3.5.4 Pszichológia tantárgy 72/62 óra 
 

3.5.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók felkészítése arra, hogy a pszichológia és azon belül a sportpszichológia terén fel- 

készülten tudják alkalmazni az elméleti ismereteket, valamint a témában történt kutatások 

eredményeit. 

 

3.5.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 
speciális elvárások- 

3.5.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.5.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 
kell lebonyolítani. 
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3.5.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 
mához kötődő digitális 
kompe- tenciák 

Gyakorlati tevé- kenysége 

során 

adekvátan használja 
a pszichológia alap- fogalmait. 

Személyiség, szocializáció, 

tanulás, 

viselkedés, cselek- vés 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Internetes forrásból 

információkat gyűjt és 

csoportosít. 

Tudatosan alkal- mazza a 

személyiség megismerésé- 

nek különböző módszereit. 

 
Személyiség- jellemzők 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

Tevékenysége során 

figyelembe veszi a 

sportolók pszicho- 

lógiai sajátosságait, 

életkori pszichés 

jellemzőit. 

 

Felismeri az adott életkorra 

jellemző viselkedészavaro- 

kat. 

 

Viselkedészavarok típusai, 

okai 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Online forrásokat, 
videókat, esetta- 
nulmányokat keres a 
témához kapcso- lódóan 

Érvel a sport pozitív hatásai 
mellett. 

 

Teljesen önállóan  

 

A sport személyi- ségfejlesztő 

hatásai, pszichológiai 

sajátosságai 

Tisztában van az edzői 

szerep sajá- 

tosságaival, felelős- 

ségével. 

Tervező munkája során 

figyelembe veszi a sportolói 

csoport pszichológiai 
sajátosságait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

A tanult módsze- 

rekkel feltérképezi a csoport 

szerkezetét, 

dinamikáját. 

Társas interakciók jellemzői, 

csoport- szerkezet, csoport- 

dinamika 

 
Teljesen önállóan 

  

A tanult technikák 
segítségével konf- liktusokat 
kezel 

A konfliktuskezelés formái Instrukció alapján 

részben önállóan 
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3.5.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.4.6.1 A személyiség jellemző jegyei 

Alapfogalmak (személyiség, szocializáció, tanulás, viselkedés, cselekvés) A megismerő 

tevékenység 

Személyiség-jellemzők és lelki egészség az egyes életszakaszokban Gyakori viselkedészavarok 

és pszichés problémák 

 

3.5.4.6.2 A sporttevékenység pszichológiai jellemzői 

A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai és személyiségfejlesztő hatása A cselekvések 

ösztönző, szervező és végrehajtó szabályozása 

A társas interakciók folyamata és befolyásoló tényezői Csoportszerkezet, csoportdinamika, 

csoportvezetés Konfliktuskezelés 

 

 

3.5.5 Sportjog tantárgy 31/36 óra 

 

3.5.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A sportjog tantárgy tanításának alapvető célja az, hogy a leendő sportszakemberek tájékozot- 

tak legyen a sporthoz kapcsolódó jogszabályok rendszerében. Megismerjék a polgári jog 

alapvetéseit, tisztában legyenek a sportoló jogállásával, a sportszervezetek és saját sport-águk 

országos szakszövetségének felépítésével, feladataival, jogi szabályozására. 

 

3.5.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.5.5.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 
kell lebonyolítani. 
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3.5.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- mához 
kötődő digitális kompe- 
tenciák 

Értelmezi a sportra 

vonatkozó rendel- 

kezéseket a jogsza- 

bályi hierarchia 

rendszerében. 

Jogszabályi hierar- chia, 

jogszabály hatálya, 

érvényes- sége, 

alkalmazása. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

Törekszik a jogi 

szaknyelv pontos és 

szakszerű használa- tára. 

 

Törekszik a pontos és 

precíz munkavégzésre. 

 

Érti a jogi szabályozás 

jelentőségét. 

 

Jogi fogalmak ma- 

gabiztosan kezel, 

szituációhoz illően 

használ. 

 

Ismerteti és tanul- 

mányai során figye- 

lembe veszi a sze- 
mélyiségi jogokat. 

 

Polgári jogviszony, 

személyiségi jog. 

 
Teljesen önállóan 

 

Felismeri a sporto- lók 
jogi státuszának és 
életvitelüknek 
összefüggéseit. 

Sportoló, sport- 

tevékenység fogal- ma, 
sportoló jogi státusza. 

 

Instrukció alapján részben 

önállóan 

 

Gyakorlati feladatai 

során felhasználja a 

sportszervezetekről 
szerzett ismereteit. 

Sportoló, sport- 

tevékenység fogal- 

ma, sportoló jogi 
státusza. 

 

Instrukció alapján részben 

önállóan 

Online jogszabály- tárban meg-

felelő jogi forrásokat 

keres és értelmez. 

Gyakorlati feladatai 

során felhasználja a 

sportszervezetekről 
szerzett ismereteit. 

Sportszervezet 

fogalma, sport- 

egyesület jogállása, 
működése. 

 

Instrukció alapján részben 

önállóan 

 

Szituációs feladatok 

során a szervezeti 

felépítésnek és a jogi 

szabályozásnak 

megfelelően kom- 

munikál saját sport- ági 

szakszövetségé- 

vel 

 
 

Sportszövetség fogalma, 

feladatai, szervezeti 

felépítése, szabályozása 

 

 

Instrukció alapján részben 

önállóan 
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3.5.5.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.5.6.1 Polgári jogi alapismeretek 
A jogszabályi hierarchia 

A jogszabály érvényessége, hatálya, alkalmazása A jogszabály értelmezése 

Polgári jogviszony Személyiségi jogok 

A megbízási szerződés 

 

3.5.5.6.2 A sporttevékenységre és a sportolóra vonatkozó 
rendelkezések A sportoló fogalma. 

A sporttevékenység fogalma. 

A sportoló jogállása (amatőr, hivatásos). 

Hivatásos sportoló foglalkoztatási kérdései (kapcsolat a sportszervezetekkel, munkavi- szony, 

igazolás, átigazolás) 

Amatőr státusz fogalma 

Amatőr státuszú sportoló jogai és kötelességei 

 

3.5.5.6.3 Sportszervezetek jogi szabályozása 
Sportszervezet fogalma, típusai. 

Sportegyesületek jogi szabályozása (Ptk, egyesülési jog, speciális szabályok). A 

sportvállalkozás 

 

3.5.5.6.4 Sportszövetségek jogi szabályozása 
Sportszövetség fogalma, jellemzői. 

Országos sportági szakszövetség jogállása, tevékenysége (működés feltételrendszere, szer- 

vezeti felépítés, feladatok, gazdálkodás, felügyelet, megszüntetés). 

A szabadidő szövetségek és a fogyatékosok sportszövetségei. Diák- és egyetemi sport 

sportszövetségei 

 

 

3.5.6 Pénzügyi ismeretek tantárgy 31/36 óra 

 

3.5.6.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy az elméletben elsajátított ismereteket a tanulók fiktív vál- 

lalkozások alapítása és működtetése közben próbálhassák ki. A vállalkozási tevékenység foly- 

tatása közben, gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek a vállalkozások indításában, a mű- 
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ködtetés során pedig valósághű titkársági, áruforgalmi és pénzügyi feladatokat lássanak el. A 

pénzügyi ismeretek végső célja, hogy a tanulók átfogó gyakorlati tudásra tegyenek szert, 

komplex módon tudják értelmezni a vállalkozások működését, összefüggéseit. 

3.5.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.6.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.5.6.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 
kell lebonyolítani. 
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3.5.6.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 
mához kötődő digitális 
kompe- tenciák 

 

 

Felismeri a bizony- 

latokat, értelmezi 

tartalmukat 

- Egyes bizony- 

latok felismerése, 

azok helyes 

kitölté- se 

- Bejövő és ki-
menő számlák, 
- Bevételi és 
kiadási pénztár-
bizonylat, 

átutalási bizonylat 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Törekszik a gyakor- 

latias és nyitott a 

fiktív vállalkozási 

példákon keresztül 

szerzett ismere-tek 

befogadásra. 

- Munkájára szak- 
mailag igényes, 

törekszik a legfris- 

sebb adózással 

kapcsolatos tájékoz- 

tatások megismeré- 

sére. 

- Elfogadóan áll 

 

 
 

Kezeli és adminiszt- 

rálja a házi-pénztárt. 

Házipénztár 

műkö- dése 

- Adatok rögzítse, 
ellenőrzése 
- Napi zárás készí- 
tése 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 
Ismerteti az áfa 

elszámolását. Meg- 

különbözteti a bejö- vő, 

kimenő számlák áfa el-

számolásban betöltött 

szerepét. 

Az adózás alap- 

fogalmai az áfa 

kapcsán 

- Sportvállalkozás, 
sportegyesület, 
mint adóalany 
- Adó tárgya, le- 
vonható és 
fizeten- dő áfa, 
költségvetés felé 
elszámolandó áfa 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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Ismerteti a foglal- 

koztatással járó 

közterheket. Meg- 

különbözteti a 

munkáltatót és 

munkavállalót ter- 

helő közterheket. 

 
Biztosítási jogvi- 

szonnyal járó járu- 

lékok ismerete, 

számolása 

 

 

Teljesen önállóan 

hozzá és alkalmazza a 

sport- szervezetekre 

vo- natkozó gazdasági 

szabályozásokat 

- Törekszik az ügy- 
intézési teendők és 
fizetéssel kapcsola- tos 
ha-táridők pon- tos 
betartására. 

 

Bérfizetéshez kap- 

csolódó számításo- kat, 

nyilvántartáso- kat, 

adminisztrációt 

vezet. 

 

Munkabér 

fogalma, 

felépítése. Bruttó 

bér, nettó bér. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Megkülönbözteti a 
bevételek és kiadá- sok 
eseteit 

Bevételi bizony- 
latok, kiadási bi- 
zonylatok. 

 

Teljesen önállóan 
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3.5.6.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.6.6.1 Pénzügyi bizonylatok kezelése 

Bejövő-, és kimenő számlanyilvántartást vezetése, fizetési határidőket kezelése Pénzügyi 

bizonylatok rendszerezése, lefűzése 

 

3.5.6.6.2 Házipénztár 
működése Házipénztár kezelése és 
adminisztrálása 

Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kitöltése Zárás elvégzése egyszerű feladatokon 

keresztül. 

 

3.5.6.6.3 Kötelezettségek elszámolása, 
teljesítése Áfa, és járulékbevallás értelmezése 

Áfa működése: adó alanya, tárgya, mértéke sportvállalkozás és sportegyesület esetén, le- 

vonható, fizetendő, költségvetés felé elszámolandó áfa megkülönböztetése 

Készpénzzel vagy átutalással kifizeti a kötelezettségeket. Munkabér elemei, járulékai, 

nyilvántartása 

 

3.5.6.6.4 Könyvvitel 

Könyvvitel alkalmazásának kötelezettségei 

Bevétel-kiadás csoportjai egyszeres könyvvitel esetén 

Az egyes költségcsoportok értelmezése, megkülönböztetése 

 

3.5.6.6.5 Pénzügyi alapok 

A sportszervezetekre vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályozások A számviteli törvényből 

adódó főbb kötelezettségek 

Az adótörvényekből adódó főbb kötelezettségek Az üzleti vállalkozások pénzügyi döntései 

A vállalkozások pénzforgalmának lebonyolítása Finanszírozási, befektetési és beruházási 

döntések 
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3.5.7 Sportmenedzsment és marketing tantárgy 108/93 

óra 
 

3.5.7.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja olyan komplex vezetési és marketing ismeretek elsajátítása, mely segíti a 

leendő szakembereket a sportszervezetek irányításában, tisztségviselői teendők ellátásában és 

menedzselésében. 

 

3.5.7.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.7.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.5.7.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 
kell lebonyolítani. 
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3.5.7.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- lősség 

mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 
mához kötődő 
digitális kompe- 
tenciák 

Felméri és értékeli a 

működési területén zajló 

piaci viszonyokat. 

A sport és a re- 

kreációs piac általános 

jellemzői, ke- 

resleti, kínálati 
viszonyai. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önálló a piac 

szereplőinek a 

feltér- 

képezésében. 

- Kreatív a reklám- 
tervezés 
folyamatában. 
- Munkájára igé- 
nyes, mert gyakran 
ez dönt a pályázatok 
elbírálásában. 
- Elkötelezett és 
kitartó, mert egy 
sportvállalkozás 
beindítása hosszú 
folyamat. 
- Rugalmas, mert a 

 

Elemzi a működési 
területen zajló 
sportorientált vál- 
lalkozások jellegét 

A sport és a re- 

kreációs vállalkozások fő 
tevékenységi területei 

 

Teljesen önállóan 

 

Részt vesz társa- dalmi 

szervezet 

megalapításában és 
működtetésében. 

Non-profit szerve- zetek 

működése a sportban és 

rekreá- 

cióban. 

 

Teljesen önállóan 

 

Közreműködik 

tevékenysége pénzügyi 

alapjainak 

megteremtésében, a 

szponzorok és me- 

cénások megtalálá- sában, 

megtartásá- 

ban. 

 

 

 

Szponzorálás. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Ismerteti a sportvezetői 

kritériumokat. 

Életkorának és 

képzettségének 

megfelelő szervezési 
részfeladatokban 
döntésképes. 

 

 

Vezetéselméleti 

alapismeretek 

 

 

Teljesen önállóan 
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Felméri a reklámozás 

lehetőségeket. 

Marketing, sport- 
marketing összetevői. 

 

Teljesen önállóan 

fogyasztói igények 
folyamatosan vál- 
toznak. 

 

Részt vesz sport- 
programok előké- 
szítésében, lebonyo- 
lításában. 

 

Sportprogramok 

szerkezeti felépítése 

 

Teljesen önállóan 

 

Figyelemmel kíséri a 

pályázati lehető- ségeket 

és közreműködik a 

pályáza- 

tok elkészítésében. 

 
 

Pályázatok típusai 

 

Instrukció alapján részben 

önállóan 
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3.5.7.6 A tantárgy témakörei 
 

3.5.7.6.1 Általános vezetési ismeretek 
A vezetéselmélet fejlődése 

Főbb vezetés- és szervezéselméleti irányzatok (klasszikus, Weber, Taylor, Fayol, napjaink 

vezetési elméletei) 

 

3.5.7.6.2 A sportvezetés módszertani 
alapjai A sportvezető feladatai. 

A sportvezető funkciói. A sportvezető módszerei. 

A sportvezető gazdasági tevékenysége, beszámolási kötelezettsége. A sportvezető tekintélye, 

leggyakoribb hibái. 

A sportvezető gyakorlati tevékenysége. 

 

3.5.7.6.3 Sportmarketing 
A marketing alapfogalmai. 

A marketingmix elemei. 

A sportmarketing elméleti alapjai. A sportmarketing feladata, célja A sport, mint termék 

A sportmarketing eszközrendszere 

A szponzorálás és a sportmarketing összefüggése Imázs, PR 

Sportszervezetek, sportvállalkozások szervezése, vezetése. Szponzoráció és támogatás 

különbsége. 

Sportesemények és sportszervezetek szponzorálása. A sport és az EU. 

Pályázatírás alapvető szabályai. A TAO rendszere. 

 

 

3.5.8 Számviteli ismeretek tantárgy 31/31 óra 

 

3.5.8.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy legyenek tisztában a fontosabb költség, bevétel, eredmény 

kategóriákkal. Felelősségteljesen tudjanak következtetéseket levonni a gazdálkodásra vonat- 

kozóan a könyveléstől kapott információk és az általuk végzett gazdasági számítások elvégzé- 

se után. A bevételek tervezésekor tisztában legyenek az egyes költségek, adók, eredményre és 
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vagyonra gyakorolt hatásával, igazodjanak el az adózás rendszerében. Statisztikai módszerek 

segítségével legyenek képesek elemezni a vállalkozásokat. 

 

3.5.8.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.8.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.5.8.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 
kell lebonyolítani. 
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3.5.8.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- módok, 

attitűdök 

Általános és szak- 
mához kötődő digitális 
kompe- tenciák 

 

Értelmezi a va- 

gyonmérleg egyes 

rovatait. Felismeri az 

egyes gazdasági 

események hatását a 

mérlegre. 

- Mérleg szerkezete, felépítése 
- Mérleg összeállítása 
- Eszközök, források jelentése 
- Értékelések levonása 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

- Következtetéseket von le 
önállóan és felelősségteljesen 
a gazdálkodásra vo- 
natkozóan. 
- Törekszik a köny- velésből 
kapott 

információkból és a gazdasági 

számítá- sokból a konklúzió- 

kat levonására. 

- Törekszik az adó- zás 
rendszerében való 
eligazodásra. 
- Szem előtt tartja a fontosabb 
költség, bevétel, eredmény 
kategóriák alakulá- sát. 
- Törekszik a sta- 

tisztikai módszerek 

segítségével ele- mezni a 

gazdasági tevékenységeket. 

 

 

 

Kalkulálja, elemzi a 

vállalkozás eredmé- nyét. 

- Eredmény jelenté- se, szerkezete 
- Az eredmény 

tervezését befolyá- soló tényezők 

- Az eredmény 
levezetésének folyamata 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Értelmezi az ered- mény-

kimutatás egyes 

rovatainak 

tartalmát, összefüg- gését, 
az eredmény keletkezését. 

 

Eredmény- 

kimutatás szerkezete 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Figyelemmel kíséri, és 

elemzi a költségek 

alakulását 

Költségek fajtái, nagyságát meg- 

határozó tényezők, 
költséggazdálkodás mutatói 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Megtervezi a várha- 
tó bevételt és kiadá- sokat. 

A várható bevétel és 
költségek tervezés- ének 
módszerei. 

 

Teljesen önállóan 
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Figyelemmel kíséri a 
vállalkozás adófizetési 
kötelezettségeit. 

Adózott eredmény levezetésének 

fo- lyamata 

 

Teljesen önállóan 

 



242 

 

 

3.5.8.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.8.6.1 A vállalkozás vagyona 
Mérleg szerkezete és tartalma 

Mérleg összeállítása. 

Eszközök és források számítása, értékelése, következtetések levonása 

 

3.5.8.6.2 A vállalkozás eredménye 
Az eredmény keletkezésének folyamata. 

Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők. Értékcsökkenés fogalma. 

Értékcsökkenési leírások fajtái: elsősorban lineáris; elszámolhatóságuk, számításuk. Az 

eredmény tervezése: nagyságára, alakulására ható tényezők. 

Az eredmény keletkezése a számviteli törvény által előírt szabályok alapján. Az eredmény 

szerkezete. 

Az eredmény levezetése, egyszerű számításokkal. Nyereségadó, osztalék, az adózott eredmény 

számítása. 

Az összköltségeljárással készített eredménykimutatás szerkezete 

Eredmény-kimutatás sorainak értelmezése, következtetések levonása Nyereségadó, osztalék, 

adózott eredmény felhasználása 

Számlaadási kötelezettség, ÁFA törvény 

 

 

3.5.9 Vállalkozási ismeretek tantárgy 31/31 óra 

 

3.5.9.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a sport vállalkozások indításának 

gyakorlati feladatait. Ismerjék, és megfelelően alkalmazzák a titkársági, áruforgalmi és pénz- 

ügyi feladatokat és bizonylatokat. Betartsák a bizonylati fegyelmet, és pontos, precíz munka- 

végzésre nevelje őket, átfogó képet kapjanak egy vállalkozás működéséről. 

 

3.5.9.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 
natkozó speciális elvárások 

— 
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3.5.9.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.5.9.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 
kell lebonyolítani. 
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3.5.9.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

Készségek, képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szakmához 
kötődő digitális kompe- 
tenciák 

Elemzi a működési területén 

zajló piaci viszonyokat 

A sport és a re- 
kreációs vállalkozá- sok 
fő tevékenységi 
területei 

 

Teljesen önállóan 

- Önálló az infor- 
mációgyűjtés során. 
- Numerikus gon- 
dolkodással rendel- 
kezik, mert mate- 
matikai készség 

szükséges a pénz- ügyi 

adminisztráci- ós 

feladatok elvég- 

zéséhez. 

- Kockázatot vállal, mert 
egy új vállal- kozás 
létrehozása 
bizonytalansággal 

jár. 

- Rugalmas az in- 
terperszonális kap- 
csolatokban, mert 
emberekkel foglal- 

 

Ismerteti a vállalkozást 

létrehozásának folyamatát. 

Vállalkozási for- mák, 

részvétel a sport és a 

re- 

kreációs üzletben. 

 

Teljesen önállóan 

 

Betartja a tevékenységét 

érintő munka- 

jogi szabályokat. 

Munkajogi szabá- lyok 

gyakorlati 

vonatkozásai 

 

Teljesen önállóan 

 

Munkaszerződést köt Szakmaspecifikus 
szerződések jellem- zői 

 

Teljesen önállóan 

 

A felelősségi és a kártérítési 

szabályok tudatában 

végzi tevékenységét. 

 

Felelősségi és kárté- 

rítési szabályok 

jellemzői. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Betartja a tevékeny- ségét 

érintő pénz- 

ügyi szabályokat. 

Adózási szabályok 

gyakorlati vonatko- 

zásai 

 

Teljesen önállóan 

kozik. 
- Szabálykövető, mert 
az adózási 

 

Felkutatja a sportfi- A sport és a re-  törvények minden-  
nanszírozási lehető- kreáció anyagi Teljesen önállóan kire érvényesek. 

ségeket. forrásai  - Munkája során 

Ellátja a munkája   precíznek és pontos.  
során felmerülő A szakmai munkát   

pénzügyi és admi- kísérő adminisztrá- Teljesen önállóan  

nisztratív feladato- ciós fel-adatok   

kat.    
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3.5.9.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.9.6.1 Vállalkozás indításának gyakorlata 

Vállalkozást létrehozásához kapcsolódó adminisztrációs feladatok. A 

cégbejegyzés folyamata 

Bankszámla nyitása. 

Munkaügyi feladatok. 

 

3.5.9.6.2 Munkaügyi gyakorlat 
Munkaszerződések. 

Bérfizetéshez kapcsolódó számítások, nyilvántartások. 

Bérfizetéshez kapcsolódó adminisztráció. 

Járulékbevallást elemei. 

Cégarculat elemei 

Árajánlat 

 

3.5.9.6.3 A sport üzleti kérdései 
A sport üzletté válása. 

A sport, mint piac. 

A sport gazdaságtani sajátosságai, a sport és a gazdaság kapcsolata 

Fogyasztói szokások a sportban 

 

3.5.9.6.4 A vállalkozás formái 
A sporttevékenység szervezeti és vállalkozási formái 

A gazdasági tevékenység végzésének lehetőségei a sportban A 

sportfinanszírozás lehetséges formái 

Állami, önkormányzati és egyéb finanszírozási csatornák 

Sportszervezeti modellek 

A vállalkozások stratégiai eszközei 

 

4 RÉSZSZAKMA 

 

— 



 KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLATI 

TECHNIKUS SZAKMA 

1 A szakma alapadatai 

1.1 Az ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat 

1.2 A szakma megnevezése: Közszolgálati technikus 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0413 18 01 

1.4 A szakma szakmairányai: Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Rendészet és közszolgálat alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: - 

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, 

Technikumi oktatásban: 70, Érettségire épülő oktatásban: 70 óra. 

2  A szakma keretében ellátható legjellemzőbb foglalkozás, tevékenység, 

valamint a munkate rület leírása 

2.1 Szakmairány: Rendészeti technikus 

A rendészeti technikus elsajátítja a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a 

rendvédelmi hivatásrendek legalapvetőbb szakmai ismeretanyagát. A képzési folyamat során 

megismert magánbiztonsági szolgáltató és az önkormányzati vagy más közösségi rendészeti, a 

büntetés-végrehajtási, a katasztrófavédelmi, valamint az általános rendőri rendvédelmi felada- tok 

ellátásának ismeretében, a közrend, közbiztonság megőrzésében kialakuló elhivatottság birtokában 

vesz részt őrzési, megfigyelési, ellenőrzési és esetlegesen szükségessé váló intézke- dési feladatai 

végrehajtásában, szükség esetén akár egy idegen nyelven kommunikálva is. 

A képzés során emelt szintű szakmai ismeretek elsajátítása révén kialakított, az intézkedések 

eredményes befejezéséhez szükséges állóképességi szint, önvédelmi és közelharc-technikák, 

valamint lövészeti jártassága birtokában végez őrzést különböző létesítményekben, belső és 

közterületi járőrszolgálatot lát el, szállítmánykísérési feladatokat végez, elfogja a szabálysérté- sen 

és bűncselekményen tetten ért személyt. A készség szinten elsajátított, határozott és maga- biztos 

kommunikáció, valamint az alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek birtokában az 

állampolgárok részére tájékoztatást nyújt magyarul és egy idegen nyelven egyaránt. 

Tevékenysége során a szakmai szabályok betartásával alkalmazni tudja a támadáselhárító esz- 

közöket és a kényszerítő testi erőt. 

A személyiségi jogokra, az adatvédelemre és információszabadságra vonatkozó szabályok be- 

tartásával jogi vagy természetes személyről, tárgyról információt szerez be, kutatást végez, ada- 

tokat összesít írásbeli jelentésben. 
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Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátá- sához 

szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért 

felelősséget vállal. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt 

2.2 Szakmairány: Közigazgatási ügyintéző 

3  A szakmához rendelt FEOR szám 

Szakma szakmairányainak FEOR számai 

 

Szakmairány 
megnevezése 

FEOR-szám FEOR megnevezése 

Rendészeti technikus 5254 Vagyonőr, testőr 

5256 Közterület-felügyelő 

9238 Parkolóőr 

9231 Portás, telepőr, egyszerű őr 

Közigazgatási ügyintéző 4229 Egyéb ügyfélkapcsolati 
foglalkozású 

4136 Iratkezelő, irattáros 

4112 Általános irodai adminisztrátor 

3654 Hatósági engedélyek kiadásával 

foglalkozó ügyintéző 

4  A szakképzésbe történő belépés feltételei 

4.1 Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség 
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4.2 Alkalmassági követelmények 

4.3 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

4.4 Pályaalkalmassági vizsgálat : nem szükséges 

5 A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek 

5.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra 

● Önvédelmi védőruházat 

● Tatamival borított önvédelmi terem 

● Elsősegély láda 

● Ambusam gyakorló bábu újraélesztés gyakorlásához 

5.2 Eszközjegyzék szakmairányokra Közigazgatási ügyintéző: 

● Számítógép (asztali/ laptop) 

● Szkenner 

● Nyomtató 

● Fénymásoló 

● Telefon 

● Fax 

● Irodai szoftverek 

● Nyomtatványok 

● Iratmegsemmisítő 

● Hangrögzítő 

● DVD-jogtár 

● Internet hozzáférés 

● Irodaszerek 

● Hivatali nyomtatványok (másolatok) 

● Szakmai okmányok 

● Iktató könyv 

● Postakönyv 

● Iktató szoftver Rendészeti technikus: 

● A gyakorlati jellegű tevékenységhez 

formaruházat (egyenruha / 

munkaruházat) 

● 1 db helyszínelő táska 

● 10 db megkülönböztető mellény 

● Kézi detektor 

● Kényszerítő, támadáselhárító 

eszközök (gyakorló bilincs, gumibot, 

vegyi eszköz) 

● Légpuska 

● Air soft maroklőfegyver 

● Lőtermi berendezések (bukócélok, 

A közigazgatási ügyintéző elsajátítja az alapvető rendészeti, a magánbiztonsági, valamint a köz- 

igazgatás felépítésére, működésének szabályaira vonatkozó legfontosabb szabályokat. A tudás- 

anyag birtokában az alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek segítségével határozottan és 

magabiztosan kommunikálva, munkatársaival és az állampolgárokkal együttműködve végzi 

feladatait. 

A szakma birtokában a közigazgatási ügyintéző hierarchikus szervezetben, személyesen eljárva 

írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megke- 

reséseit. A megkereső ügyfelek részére jogkörében eljárva felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az 

elektronikus szolgáltatásokkal vagy a hatósági eljárásokkal kapcsolatosan, a kért igazolásokat, 

adatokat elektronikus vagy papír alapú dokumentumon kiadja. Közigazgatási eljárás vagy köz- 

igazgatási szerv működése keretén belül ügyeket kezel, eljárási jogkörében meghatározott eljá- 

rásokat folytat le a személyiségi jogok, adatvédelmi és információszabadságra vonatkozó sza- 

bályok adta keretek között. Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és do- 

kumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladatainak ellátása körében iratokat érkeztet, iktat és 

kezel papír alapon és elektronikus formában is az általános és a minősített iratokra vonatkozó 

szabályok figyelembevételével. 
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plasztik védőfal) 

● Védőszemüveg lövészethez 

● Lőlapok 

● Rádió adó-vevő készlet 

● Számítógép (asztali/ laptop) 

● Szkenner 

● Nyomtató 

● Fénymásoló 

● Irodai szoftverek 

● Nyomtatványok 

● Iratmegsemmisítő 

● Hangrögzítő 

● DVD-jogtár 

● Internet hozzáférés 

● Irodaszerek 

● Hivatali nyomtatványok (másolatok) 

● Szakmai okmányok 

● Iktató könyv 

● Iktató szoftver 
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6  Kimeneti követelmények 

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

Sorszám Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1 Összehasonlítja a 

közszolgálat főbb 

ágait azok jogi 

szabályozói és az 

államszervezet- ben 

elfoglalt helyük 

alapján. 

Alapszinten ismeri 

Magyarország 

államszervezetét, a 

főbb államhatalmi 

ágakat. 

Értékként tekint 

Magyarország 

alkotmányos és 

jogi 

berendezkedésér

e. 

Önállóan 

megnevezi a 

közszolgálati 

ágakat, állami fela- 

datokat, 

alkotmányos 

elveket, a 

rendvédelmi 

szerveket és főbb 

feladataikat. 

Ismeri a főbb állami 

feladatokat. 

Alapszinten ismeri a 

jog alapfogalmait 

(jogi norma, jogsza- 

bály, jogforrás, jog- 

szabályi hierarchia, 

jogalkotás) és az 

alkotmányos 

alapelveket. 

Összehasonlítja a közszolgálat főbb ágait, területeit (közigazgatás, rendvédelem, honvédelem), 

azok jogi szabályozói és az államszervezetben elfoglalt helyük alapján. 

Kapott feladatainak végrehajtása során a hierarchikus szervezetekben elvárható módon képes 

együttműködni a szervezet tagjaival. 

Megismerve az együttélés szabályozóit, felismeri a normatív szabályokat, alapszinten átlátja 

hierarchikus rendszerüket és elkötelezi magát a szabályok betartására és betartatására. 

A közszolgálati szervezetnek az állampolgárokat közvetlenül érintő közhatalmi feladatellátása 

során alap- és konfliktushelyzetben, a tanult szociológiai és pszichológiai ismeretek alkalmazá- 

sával írásban és szóban kommunikál. Metakommunikációján belül testbeszédét verbális kom- 

munikációjához tudatosan igazítja. 

Előnyben részesíti az asszertív kommunikációt az agresszív, deviáns, antiszociális magatartás- 

formákat tanúsító személyekkel szemben. 

Vezényszóra különböző alaki mozgásformákat hajt végre egyénileg és kötelékben. 

Tudatosan tervezi fizikai állóképességének fejlesztését. 

A megismert önvédelmi fogásokkal megvédi saját testi épségét. 
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Sorszám Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Azonosítja az egyes 

rendvédelmi szerve- 

ket és főbb 

feladataikat. 

Ismeri a közszolgálat 

főbb jogi 

szabályozóit. 

2 Kapott feladatainak 

végrehajtása során, a 

hierarchikus szerveze- 

tekre jellemző alá- 

fölérendeltségi szabá- 

lyok szerint működik 

együtt a szervezet 

tagjaival. 

Ismeri a hierarchia 

fogalmát, céljait. 

Átlátja a hierarchikus 

szervezetek jellemző 

felépítését, a szolgá- 

lati érintkezés és a 

szolgálati út lényegi 

jellemzőit. 

Elkötelezett a 

szervezeti célok 

iránt. 

 

Felelősséget vállal a 

saját önálló, illetve 

a társakkal 

együttműködésben 

végzett munkájáért. 

  Tisztában van az 

állam, mint foglal- 

koztató szolgálatellá- 

tásra vonatkozó spe- 

ciális elvárásaival 

(szolgálati 

kötelezettségek, 

korlátozott jogok). 

  

Alkalmazói szinten 

ismeri az udvariassá- 

gi szabályokat. 

Kész az együttmű- 

ködésre munkatár- 

saival, más állami 

szervekkel. 

3 Írásban és szóban 

kommunikál, a kiala- 

kult konfliktushelyze- 

tet hatásosan kezeli. 

Azonosítja a kom- 

munikációs partner 

érzelmi állapotát és 

az ahhoz társuló 

esetleges konfliktus- 

helyzetet. 

Törekszik az eset- 

leges kommuniká- 

ciós zavarok felol- 

dására. 

Felelősséget vállal a 

kijelentéseiért. 

4 Metakommunikáció- 

ján belül a testbeszé- 

dét verbális kommu- 

Érti a testbeszéd jele- 

it, alapszinten alkal- 

mazza a metakom- 

Figyelemmel kísé- 

ri a kommunikáció 

menetét, törekszik 

Korrigálja a meta- 

kommunikációs 

hibákat 
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Sorszám Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

nikációjához tudato- 

san igazítja. 

munikációs eszközö- 

ket. 

az eredményes 

befejezésre. 
Felelősséget vállal a 

nonverbális 

kommunikációjáért 

5 Indulatait kontrollál- 

va, előnyben részesíti 

az asszertív kommu- 

nikációt. 

Megismeri önmagát és 

az egyes 

személyiségtípusokat 

Előítéletektől men- 

tesen kommunikál. 

Érzelmi állapotának 

változásait 

felügyeli. 

Viselkedési jellemőik 

alapján beazonosítja 

az egyes 

személyiségtípusokat

. 

Önuralmát megőr- 

zi a kommunikáci- 

zós folyamatban. 

Kiáll a céljai és 

véleménye mellett. 

Alapszinten érti az 

asszertivitás fogal- 

mát, kommunikációs 

technikáit. 

 Korrigálja kommu- 

nikációs hibáit. 

6 Vezényszóra külön- 

böző alaki mozgás- 

formákat mutat be 

egyénileg és kötelék- 

ben. 

Ismeri a rendvédelmi 

szerveknél elvárt 

alapvető alaki és 

tiszteletadási 

előírásokat. 

Feltétel nélkül 

elfogadja az utasí- 

tások alapján tör- 

ténő 

mozgásváltoztatást

. 

Önállóan képes az 

alaki előírásoknak 

megfelelő megjele- 

nésre és 

tiszteletadásra. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a raj és köte- 

lék mozgásformákat. 

Törekszik az össz- 

hang létrejöttére és 

fennmaradására. 

Társaival együtt- 

működve, utasítás 

alapján képes az 

előírásszerű 

mozgásra. 

7 Tudatosan tervezi és 

fejleszti fizikai álló- 

képességét. 

Ismeri a fizikai álló- 

képesség összetevőit 

és fejlesztésének 

módszereit. 

Elkötelezett 

 és 

hajlandó fizikai 

állóképességét 

fejleszteni. 

Betartja az állóké- 

pessége 

fejlesztésére kapott 

utasításo- kat. 

Ismeri az egészséges 

életmód jellemzőit. 

Elkötelezett az 
egészséges életmód  
kialakítása és 
fenntartása mellett. 

Betartja az 
egészséges 
életmódra neve- lő 
szabályokat 
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Sorszám Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

8 A megismert önvé- 

delmi fogásokkal 

megvédi saját testi 

épségét. 

Alapszinten  ismeri 

az alapvető önvé- 

delmi technikákat 

(esések, gurulások, 

dobások). 

Tudatosan alkal- 

mazza önvédelmi 

helyzetekben a 

tanultakat. 

Utasítás alapján, 

vagy segítséggel 

végrehajtja a kért 

önvédelmi 

gyakorlatot. 

6.2 Szakmairányok közös szakmai követelményei 

Sorszám Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt 

viselkedésmó- dok, 

attitűdök 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

1 A megbízó által 

meghatározott tartalmú 

őrutasítás alapján az 

őrzött létesítménybe 

történő beés kiléptetést 

a személyek 

azonosításával, 

csomagjuk és/vagy 

gépjárművek 

átvizsgálásával végzi. 

Ismeri a 

magánbiztonsági 

szolgáltatások 

rövid történetét, a 

jellemző 

tevékenységeket 

(személyés 

vagyonvédelem, 

magánnyomozás) 

főbb jogi 

szabályozóit, az 

egyes 

tevékenységek 

gyakorlásának 

főbb feltételeit. 

Feladatát éberen és 

kritikus 

szemléletben végzi. 

Írásbeli utasítások 

alapján önállóan jár 

el. 

Alkalmazói 

szinten ismeri a 

személy beés 

kiléptetés 

szabályait, az 

tevékenység 

végzéséhez 

alkalmazott IKT 

eszközök 

használatát. 

  

Alkalmazói 

szinten ismeri a 

gépjármű 

átvizsgálás 

szabályait be- és 

kilépés esetére. 
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Sorszám Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt 

viselkedésmó- dok, 

attitűdök 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

Alkalmazói 

szinten ismeri a 

csomag-, 

szállítmány-, és 

áruellenőrzés 

szabályait beés 

kiléptetés esetére 

vonatkozóan. 

  

2 Az összeköttetésre 

szolgáló és a telepített 

biztonságtechnikai 

eszközök, rendszerek 

kezelésével objektumot, 

kereskedelmi vagy 

logisztikai 

létesítményeket őriz. 

Ismeri a főbb 

objektumvédelmi 

rendszereket a 

védelmi szinteket, 

a 

rádióforgalmazás 

eszközeit és 

szabályait. 

A lehetséges 

riasztási 

eseményeket éber 

és kritikus módon 

figyeli. Az 

eszközök adatait 

folyamatosan 

frissíti. 

Írásés szóbeli 

utasítások alapján 

önállóan látja el 

feladatát.  

Ismeri a 
kulcsnyilvántartás 
szerepét, a 
kiadásés 
visszavételezés 
jellemzőit, a kulcs 
felvételijogosultság 
vizsgálatára 
vonatkozó szakmai 
szabályokat. Ismeri 
a mechanikus és 
elektronikus 
védelmi 
eszközöket. 

Részrehajlásmentes 
feladatvégzés az 
utasítások szerint. A 
megbízó utasításai 
szerint éberen, 
folyamatos 
körültekintéssel látja 
elmunkáját. 

Utasítások, előírások 
alapján önállóan végzi 
a feladatot. Feladatát 
önállóan végzi. 

3 Belső és közterületi 

járőrszolgálatot lát el, 

valamint 

helyszínellenőrzést 

végez a riasztásra 

kivonuló szolgálat 

tagjaként. 

Ismeri a 

járőrszolgálat 

ellátására 

vonatkozó jogi és 

szakmai 

szabályokat. 

Ismeri a 

helyszínbiztosítási 

elvárásokat. 

Szolgálatát 

alaposan és 

határozottan látja 

el, társaitól is precíz 

munkavégzést vár 

el. 

Írásés szóbeli 

utasítások alapján 

önállóan látja el 

feladatát. 
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Sorszám Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt 

viselkedésmó- dok, 

attitűdök 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

Ismeri a szolgálat 

ellátásnak 

szabályait 

(szolgálat átadása 

és átvétele, 

információk 

rögzítése a 

szolgálati 

dokumentumokba

n, szolgálati 

érintkezés 

szabályai, 

szolgálat 

ellátására 

vonatkozó alaki 

szabályok.) 

A szolgálat átadása 

és átvétele precízen 

és szabályosan 

dokumentáltan 

történik. Szolgálati 

elöljáróival és 

társaival tisztelettel 

kommunikál. 

Szolgálatát 

kulturáltan, az alaki 

előírásoknak 

megfelelően látja 

el. 

Őrutasítás alapján 

önállóan végzett 

tevékenység. 

Tisztában van a 

megbízó és a 

foglalkoztató 

fogalmával, a 

megbízás és a 

munkaszerződés, 

hivatásos 

szolgálati viszony 

főbb jellemzőivel, 

a munkavégzésre 

vonatkozó munka, 

balesetés 

környezetvédelmi 

szabályokkal. 

Ismeri a 

tűzvédelmi és 

tűzmegelőzési 

szabályokat, a 

tűzoltó készülék 

használatát. 

Tiszteletben tartja 

és elfogadja a 

feladatellátásra 

vonatkozó 

elvárásokat, 

szabályokat. A 

hierarchikus 

szervezeti kultúrára 

értékként tekint. 

Betartja a 

szolgálatellátásra, 

munka és 

balesetvédelemre, 

eszközhasználatra 

vonatkozó 

szabályokat. 

 



256 

Sorszám Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt 

viselkedésmó- dok, 

attitűdök 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

4 Pénzés értékszállítást 

végez, szállítmányt 

kísér. 

Ismeri és 

alkalmazza a 

pénzés 

értékszállításra 

vonatkozó 

biztonsági 

követelményeket 

Precizitás, kritikus 
szemlélet, éberség a 
munkavégzés során 
Nagyfokú 
együttműködés a 
végrehajtásban 
résztvevők között. 

Felelősséget vállal a 
saját önálló, illetve a 
társakkal 
együttműködésben 
végzett munkájáéért 

5 Rendezvények 

(kulturális, sport, egyéb 

tömeg rendezvények) 

biztosítását végzi, 

eltávolítja a rendezvényt 

akadályozó, zavaró 

személyeket. 

Ismeri a 

rendezvény 

szervezésének, 

engedélyezésének 

főbb szabályait, a 

szervezők és 

résztvevők főbb 

jogait és 

kötelességeit. 

Pártatlan és 

szabályos 

munkavégzés a rend 

fenntartásának 

érdekében. 

Betartja és betartatja 

a biztonsági 

rendszabályokat. 

6 A hatóság egyidejű 

értesítése mellett a 

bűncselekmény vagy 

szabálysértés 

elkövetésén tetten ért 

személyt elfogja, a 

hatóság kiérkezéséig 

visszatartja és a 

bűncselekmény vagy 

szabálysértés 

elkövetéséhez használt, 

az elkövető birtokában 

lévő támadásra alkalmas 

eszközt elveszi. 

Ismeri a 

közigazgatási 

hatósági és 

szabálysértési 

eljárások alapvető 

szabályait 

(hatásköri és 

illetékességi 

szabályok, 

vétkesség és 

társadalomra 

veszélyesség, 

ügyfél és hatóság 

fogalma, főbb 

eljárási 

cselekmények és 

meghozható 

határozatok, 

szabálysértési és 

közigazgatási 

ügyekben). 

Elkötelezett a 

biztonság 

fenntartása és 

megőrzése iránt. 

Beavatkozási 

helyzetben önállóan 

jár el a hatósági 

szervekkel 

együttműködésben. 
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Sorszám Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt 

viselkedésmó- dok, 

attitűdök 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

Ismeri a 

legjellemzőbb 

szabálysértési 

(köznyugalom és 

tulajdon elleni, 

közlekedési és 

közterületre 

vonatkozó 

tényállások) és 

büntető 

tényállásokat 

(korrupciós, 

hivatali, 

köznyugalom 

elleni, vagyon 

elleni és vagyon 

elleni erőszakos 

cselekmények, 

élet-és teszi épség 

elleni 

cselekmények, 

emberi szabadság 

és méltóság elleni, 

valamint hivatalos 

és közfeladatot 

ellátó személyek 

elleni 

cselekmények). 

Tisztában van a 

közveszély 

fogalmával és a 

közveszély 

helyszínének 

fogalmával. 
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Sorszám Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt 

viselkedésmó- dok, 

attitűdök 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

Ismeri a főbb 

polgári jogi 

fogalmakat 

(tulajdon, a birtok, 

a birtokvédelem és 

a jogos 

önhatalom. 

Kész a tetten ért 

személy ellen 

szabályosan 

fellépni. 

Felelősséget vállal a 
meghozott 
döntéseiért. 

Ismeri a 

büntetőeljárás 

alapvető 

szabályait, az 

eljáró 

hatóságokat, az 

eljárásban érintett 

személyeket. 

  

Felismeri a jogos 

védelmi és a 

végszükség 

helyzetet. 

Kész saját vagy 

mások védelmében 

kényszerítő testi erő 

vagy kényszerítő 

eszköz 

használatával 

fellépni. 

A jogos védelmi 

helyzet felismerése 

esetén dönt a 

szükséges és arányos 

mérvű 

beavatkozásról, 

fellépésről. 

Ismeri a jogtalan 

támadás 

elhárítására 

használt eszközök 

(gumibot, vegyi 

eszköz, lőfegyver) 

biztonságos 

használati módját, 

a kényszerítő testi 

erő 

alkalmazásának 

módját, és az azok 

alkalmazására 

vonatkozó 

jogszabályi és 

szakmai, taktikai 

előírásokat. 

Elkötelezett a 

támadás elhárítása 

során a 

fokozatosság, 

eredményesség, 

szükségesség és 

arányosság elveinek 

betartásában. Az 

életés testi épség 

védelmét szem előtt 

tartja az intézkedés 

során. 

Felelősen betartja a 

támadáselhárító vagy 

kényszerítő eszközök 

használatára 

vonatkozó biztonsági 

és szakmai 

előírásokat. 



259 

Sorszám Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt 

viselkedésmó- dok, 

attitűdök 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

Ismeri a hatékony 

önvédelmi 

közelharc elemeit, 

technikáit, az 

emberitest  

sérülékeny 

pontjait 

  

7 Irodatechnikai, 

információs és 

kommunikációs 

eszközöket, 

berendezéseket kezel, 

használ, adatrögzítést 

végez. 

Alkalmazói 

szinten ismeri a 

hivatalos 

kommunikáció 

műfaji jellemzőit. 

Precízen, igényesen 

végzi 

dokumentációs 

tevékenységét. 

Feladatait önállóan 

végzi. 

Ismeri az alapvető 

szerkesztési, 

adatnyilvántartási 

felületek 

felhasználói 

funkcióit, 

lehetőségeit. 

Azonosítja a 

különböző 

tevékenységekhez 

köthető 

nyomtatványsablon

okat és tudja 

tartalmi egységeit 

értelmezni. 

Precízen, igényesen 

végzi dokumentációs 

tevékenységét. 

Feladatait önállóan 

végzi. 

8 A feladatkörében 

megtett intézkedésekről 

elöljárójának vagy 

felettesének írásbeli 

jelentést készít vagy 

szóban jelent a 

szervezeti előírások 

szerint. 

Alkalmazói 

szinten ismeri a 

jelentés, 

jegyzőkönyv, 

feljegyzés fő 

tartalmi 

követelményeire 

vonatkozó 

szakmai 

elvárásokat. 

Szakmai 

igényességre, 

szakszerűségre, 

pontosságra 

törekszik 

feladatellátása 

során. 

A munkakörének 

megfelelő 

dokumentációt 

önállóan vezeti. 
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Sorszám Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt 

viselkedésmó- dok, 

attitűdök 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

Ismeri a 

hierarchikus 

szervezet 

hivatalos írásbeli 

és szóbeli 

kommunikációjára 

vonatkozó 

szabályokat, 

elvárásokat, a 

szakmai nyelv 

kifejezéseit. 

  

9 Tájékoztatja az 

ügyfeleket az általa 

végzendő intézkedés 

indokáról, a 

felhatalmazásáról, az 

intézkedés elleni 

panaszkezelési 

eljárásról. 

Ismeri az ügyfelek 

és állampolgárok 

tájékoztatására 

vonatkozó 

jogszabályi 

kötelezettség 

tartalmát. Ismeri 

az ügyfelekkel 

történő 

kommunikációs 

szabályokat 

(köszönési és 

udvariassági 

szabályok, 

hivatalos 

nyelvezet). 

Megegyezésre 

törekedve 

határozottan 

kommunikál. 

Feladatát önállóan 

végzi. 

10 Elsősegélyt nyújt és 

újraélesztést végez 

szükség esetén. 

Ismeri az 

elsősegélynyújtás 

eszközeit és 

használatuk 

módját. Ismeri az 

újraélesztési 

technikákat és 

módszertant. 

Kész az élet 

mentésére és testi 

épség védelmére. 

Önállóan képes az 

elsősegélynyújtásra 

vagy újraélesztésre. 

   

6.3 Szakmairányok szakmai követelményei 
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6.3.1 Közigazgatási ügyintéző szakmairány szakmai követelményei 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1 Közigazgatási eljá- 

rás keretén belül 

hivatalból vagy 

kérelemre hatósági 

eljárást folytat, 

elektronikus ügyin- 

tézést végez, köz 

igazgatási ügyek- 

ben döntést készít 

elő, ügyfélkaput, 

hivatali kaput 

használ. 

Összefüggéseiben 

érti a végrehajtó 

hatalom helyét, 

szerepét, elkülöníti 

az államigazgatás 

és az 

önkormányzati 

igazgatás rend- 

szerét. 

Elkötelezett a köz- 

igazgatás szakmai 

és jogszabályi elő- 

írásainak maradék- 

talan betartása mel- 

lett. Figyelemmel 

kíséri a jogszabályi 

változásokat. 

A feladatkörébe 

tartozó eljárási 

cselekményeket 

a szükséges 

segít- séggel 

végrehajtja. 

Ismeri az általános 

közigazgatási rend- 

tartásról szóló tör- 

vény alapelveit, a 

hatósági eljárások- 

ra, a hatósági elle- 

nőrzésre a nyílt és 

titkos ügykezelési 

tevékenységre, az 

adatvédelemre és 

személyiségi jo- 

gokra vonatkozó 

előírásokat, a sza- 

bályozott- és a 

központi elektroni- 

kus ügyintézési 

szol-gálatások 

rendszerét, a 

magyarorszag.hu 

kormányzati portál 

szolgáltatásait. 

A személyiségi és 

az információs 

önrendelkezési 

jogokat tiszteletben 

tartva kommunikál, 

a szervezetet kép- 

viselve meggyőző- 

en érvel. 

Dokumentumokat 

önállóan elkészít, a 

határidőket betart- 

ja, önellenőrzést 

végez, az elkövetett 

hibákat javítja. 

Ismeri a döntés 
előkészítés fázisait 
(adatbekérés,elemzé
s, következ- tetés, 
javaslattétel). 

Kiemelt figyelmet 

fordít az elvégzett 

tevékenység mi- 

nőségére. 
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Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Ismeri a határvéde- 

lemmel kapcsolatos 

és a határforga- 

lom ellenőrzés 

schengeni elveit, 

formáit, módjait, az 

utas kategóriá- kat, 

a Schengeni 

Információs Rend- 

szer jelzéseit. Is- 

meri a személyek 

és gépjárművek 

okmányait, azok 

biztonsági jegyeit 

és hamisításuk 

jellemző 

megjelenési 

formáit. 

Szem előtt tartja a 

részrehajlás mentes 

ügyintézést. 

 

 

 

 

 

2 

 Ismeri a közleke 

dési alapfogalma- 

kat, a közlekedés- 

ben való részvétel 

feltételeit (KRESZ 

alapismeretek). 

  

Az ügyfelekkel és 

szervezeten belül 

szóban, írásban és 

elektronikus for- 

mában 

kommunikál, 

kapcsolatot tart 

szükség esetén egy 

tanult idegen nyel- 

ven is. 

Tisztában van az 

ügyfélszolgálati 

munkakörökkel és 

az ügyviteli felada- 

tokkal. 

Kellő empátiát 
tanúsít az ügyfelek 
irányába, a szüksé- 
ges mértékben ön- 
kritikus. 

Az ügyfelek részé- 

re, velük 

együttműködve 

megoldá- si 

javaslatokat dol- 

goz ki. 

Ismeri az ügyfél- 

szolgálati elektro- 

nikus ügyintézés- 

hez használt adat- 

bázisokat és azok 

kezelési módját. 
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Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

3 Az ügyfelek sze- 

mélyes vagy írásos 

(papíralapú vagy 

elektronikus) meg- 

kereséseit (pl. pa- 

nasz, reklamáció, 

kifogás) kivizsgál- 

va a keletkezett 

ügyet megoldja és 

az ügyintézés fo- 

lyamatában közre- 

működik. 

Ismeri az ügyfél- 

kapcsolati speciális 

helyzetekhez illő 

kommunikációt 

(különböző nemű, 

életkorú, társadal- 

mi helyzet). 

Az ügyfelek 

vélemé- nyét 

tiszteletben 

tartva, törekszik a 

problémájuk haté- 

kony 

megoldására. 

Betartja és betartat- 

ja az ügyfelekkel 

történő kapcsolat- 

tartásra és a szer- 

vezeti integritásra 

vonatkozó szabá- 

lyokat. 

 A kommunikáció 

és a kapcsolattar- 

tás során az általa 

képviselt szervezet 

értékeit tartja szem 

előtt. 

A feladat végzése 

során korrigálja 

saját vagy mások 

hibáit. 

6.3.2 Rendészeti technikus szakmairány szakmai követelményei 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmó- dok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1 Megbízási szerző- 

désben foglaltak 

alapján a megbízó 

utasítása szerint, de a 

személyiségi jogokra 

vonatkozó, az adat- 

védelemre és infor- 

mációszabadságra 

vonatkozó szabályok 

betartásával jogi 

vagy természetes 

személyről, tárgyról 

információt szerez 

be, kutatást végez, 

adatokat összesít és 

írásbeli jelentésben a 

megbízónak átadja. 

Ismeri a szemé- 

lyiségi jogok vé- 

delmére vonatko- 

zó szabályokat. 

A rábízott adatokat, 

információkat bi- 

zalmasan kezeli, 

melyért felelőssé- 

get is vállal. 

Egyéni feladatmeg- 

oldás esetén önálló- 

an végzi munkáját. 

Ismeri a szemé- 

lyes, a különle- 

ges, és a közérde- 

kű adatok fogal- 

mát, az adatkeze- 

lés célhoz kötött- 

ségét. 

Munkáját precízen, 

fegyelmezetten 

végzi el a megbízó 

érdekeinek figye- 

lembevételével, de 

a törvényesség ke- 

retein belül. 

Csapatmunka esetén 

a vezető irányítása 

mellett, együttmű- 

ködve a társakkal 

hozza meg döntéseit. 

Ismeri az állami, 

szolgálati, magán 

és üzleti titok 

megkülönböztető 

jellemzőit. 

Az információszer- 

zésben kitartó és 

kreatív. 

 

Felhasználói szin-   

 

 

 ten ismeri az adat- 

rögzítésre alkal- 
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mas eszközöket. 

2 A közterületek ren- 

deltetésszerű haszná- 

latnak felügyelete 

körében ellenőrzi a 

közterületen tevé- 

kenységet végzők 

(pl. árusok, zené- 

szek, vendéglátók, 

plakátragasztók) 

engedélyét. 

Ismeri a közterü- 

let, magánterület 

fogalmát, a közte- 

rület felügyeletre 

és a közterület 

felügyelő feladat- 

körére és intézke- 

dési jogosultsága- 

ira vonatkozó 

szabályokat. 

A közterület rend- 

jének fenntartását 

tartja szem előtt. 

Betartja és betartatja 

a közösségi együtt- 

élés szabályait. 

3 Hatósági jogkörében Esetleírás vagy – Kezdeményezően A jogsértő cselek- 

 eljárva a közterüle- tanulmány alapján lép fel a rend fenn- ményeket önállóan 

 ten vagy jogszabály- felismeri az elkö- tartása érdekében. felismeri, megelőzi, 

 ban meghatározott vetett szabályta-  megszakítja, jogsze- 

 más területen (erdő, lanságot.  rűen és szakszerűen 

 mező, természetvé-   intézkedik 

. 

 delmi terület, szőlő, Ismeri a közigaz- Törekszik a kom-  

 tó) elkövetett sza- gatási alapfogal- munikációs zavar 

 bálytalankodóval makat (központi elhárítására 

 szemben figyelmez- és területi igazga-  

 tetést alkalmaz, tás, közigazgatás  

 helyszíni bírságot felépítése), a ha-  

 szab ki, feljelentést tósági és szabály-  

 tesz vagy egyéb in- sértési eljárások  

 tézkedést foganatosít alapvető szabá-  

 szükség esetén egy lyait (hatásköri és  

 tanult idegen nyel- illetékességi sza-  

 ven is a szabályta- bályok, vétkesség  

 lanság megszünteté- és társadalomra  

 se érdekében. veszélyesség,  

  ügyfél és hatóság  

  fogalma, főbb 
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  eljárási cselekmé- 

 nyek és meghoz- 

 ható határozatok, 

 szabálysértési és 

 közigazgatási 

 ügyekben, jogor- 

 voslat).  

 Ismeri a legjel- A rendelkezésre  

 lemzőbb szabály- álló információk 

 sértési (köznyuga- alapján az optimá- 

 lom és tulajdon lis döntést hozza 

 elleni, közlekedé- meg. 

 si és köztisztasá-  

 gi, állatvédelmi  

 tényállások) és  

 büntető tényállá-  

 sokat (korrupciós,  

 hivatali, köznyu-  

  galom elleni, va-  

  gyon elleni és 

vagyon elleni 

erőszakos cse- 

lekmények, élet- 

és testi épség el- 

leni cselekmé- 

nyek, emberi sza- 

badság és méltó- 

ság elleni, vala- 

mint hivatalos és 

közfeladatot ellá- 

tó személyek el- 

leni cselekmé- 

nyek). . 
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4 Tevékenysége 

végzése során a 

rendvédelmi 

szervekkel 

együttműködik. 

Ismeri a rendvé- 

delmi szervek 

(rendőr- ség, 

katasztrófa- 

védelem, bünte- 

tés-végrehajtás), 

más rendészeti 

jogkör- rel 

ellátott társszer- 

vek 

(természetvé- 

delmi, mezőőri, 

erdészeti, vad- 

gazdálkodási, 

halászati, hegy- 

községi önkor- 

mányzatok és 

feljogosított sze- 

mélyzetük) 

feladatait, hatás- 

körét. 

  

Tisztában van a 

rendőri intézkedés 

és a szolgálati 

fellépés 

alapkövetelmé- 

nyeivel. 
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7  Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai, 10. 

évfolyam végén 

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

Írásbeli vizsga 

7.1.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Rendészet és közszolgálati elméleti 

alapismeretek 

7.1.2 A vizsgatervékenység, vagy részeinek leírása 

Az írásbeli vizsga-feladatlap összeállítása során az alábbi tudáselemekből kell 

kérdéseket ösz- szeállítani a feltüntetett értékelési súlyarány 

figyelembevételével: 

Magyarország államszervezetével és a főbb államhatalmi ágakkal, a 

főbb állami feladatokkal kapcsolatos ismeretek 

30 % 

Jogi alapfogalmakkal és az alkotmányos alapelvekkel kapcsolatos 

ismeretek 

30% 

Rendvédelmi szervekkel és feladataikkal kapcsolatos ismeretek 30% 

Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok ismerete, valamint 

azok korlátozása a közszolgálatban. 

10% 

Az írásbeli vizsga feladatlapja tartalmazhat feleletválasztós, felelet kiegészítős, feleletalkotós, 

párosítási, csoportosítási, sorba rendezési feladatokat. 

7.1.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

7.1.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 20 % 

7.1.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. A 

feladatsor megoldá- sával elérhető maximális pontszám: 100 pont. 

7.1.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. Az értékelésnek nem kell 

tudáselemenként elkü- lönülnie, az írásbeli vizsgafeladatlap egyben 

értékelhető. Az értékelést a 7.2.2. pontban megadott súlyozás szerint 

elvégezni. 

7.1.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető 

összes pontszám lega- lább 51%-át elérte. 

Gyakorlati vizsga 

7.1.6 A vizsgatevékenység megnevezése: Rendészet és közszolgálat gyakorlati 

alapismeretek 

7.1.7 A vizsgatervékenység, vagy részeinek leírása 

A. Szituációs helyzetgyakorlat: 

A vizsga fejlesztője/szervezője több alap- és konfliktushelyzetre adaptált, 

személyiségtí- pusokhoz rendelhető és tanult kommunikációs technikákra vonatkozó 

esetleírást állít ösz- sze (pl. különböző kommunikációs helyzetek felvázolása eltérő 

személyiségtípusú, maga- tartású ügyfelekkel, vagy munkahelyi kollégákkal), 
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amelyből a vizsgázó egyet véletlen- szerűen kiválaszt és a szituációt önállóan vagy 

segítő személlyel megvalósítja. 

A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben 

egyidejű- leg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre. 

A vizsgafejlesztés során olyan esetleírásokat kell létrehozni, amelyek strukturáltan tartal- 

mazzák: 

- a megoldandó problémákat; 

- a problémák megoldásához szükséges releváns információkat (pl. helyszín, nap- szak, 

egyéb, a feladat megoldását befolyásoló körülmény). 

- A vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket. 

B. Alaki gyakorlat: 

A vizsgázók kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. 

Az alaki mozgások végrehajtásának színvonalát, a gyakorlati tevékenységhez 

rendszeresí- tett formaruha/munkaruha szabályos viselését, az egyéni ápoltságot 

(megjelenés, ruházat, bakancs) és a szakmai kommunikációt értékelendő, így 

különösen 

- a vigyázz, illetve pihenj állás végrehajtása, 

- állóhelyben történő fordulatok (jobbra, balra át, hátra arc), 

- kilépés az alakzatból („lépjen ki” vagy „hozzám” vezényszóra a tevékenység), 

- vizsgán történő részvétel (belépés-távozás rendje, tiszteletadás, engedélykérés). 

Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben 

vég- rehajtott mozgások (sorakozz, igazodj, tiszteletadás, menet, fordulatok álló 

helyben és menet közben) összhangjára is. 

C. Fizikai felmérés: 

Négy fizikai feladat (2000 m futás 15 percen belül, 20 db felülés 1 percen belül, 10 db 

fekvőtámasz, hajlított karú függés minimum 10 másodpercig) eredményes teljesítése. 

D. Önvédelmi páros gyakorlat 

A vizsga fejlesztője/szervezője több feladatleírást állít össze (önvédelmi esési, -dobási 

és gurulási technikák bemutatása egyedül vagy párban), amelyből a vizsgázó egyet 

véletlen- szerűen kiválaszt és a feladatot önállóan vagy párban megvalósítja. 

A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben 

egyidejű- leg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre. 

A vizsgafejlesztés során olyan esetleírásokat kell létrehozni, amely strukturáltan tartal- 

mazza: 

• a bemutatandó önvédelmi szituációt és technikát; 

• a vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és 

értékeket, mint a vég- rehajtás szabályszerűsége, dinamikája, hatékonysága és a 

vizsgázó kommunikációja. 

7.1.8 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

7.1.9 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül 80% 

7.1.10 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
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Az egyes gyakorlati vizsgarészeket önállóan kell értékelni 0-100%-ig. A 

vizsgatevékenység értékelése értékelő lapon (100 pontos pontozólap) történik az alábbi 

súlyozási szempontok fi- gyelembevételével: 

A. Szituációs helyzetgyakorlat asszertivitása, nyelvhelyesség és 

adekvát kommunikációs megoldások 

25% 

 

B. 

Alaki gyakorlat pontossága (Az értékelő lap kitér az egyéni 

feladat-végrehajtáson túl a kötelékben végrehajtott mozgások 

összhangjára is.) 

25% 

 

C. 

Fizikai felmérés feladatelemei közül minimum három eredmé- 

nyes teljesítése (Az értékelés csak a feladat teljesítésére vagy 

nem teljesítésére vonatkozhat.) 

25% 

 

D. 

Önvédelmi páros gyakorlat teljesítése (Az értékelő lap kitér a 

végrehajtás szabályszerűségére, dinamikájára, hatékonyságára 

és a vizsgázó kommunikációjára.) 

25% 

7.1.10.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

7.1.10.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető 

összes pontszám lega- lább 51 %-át elérte. 

7.2 Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma 
 

Ágazati alap- 

oktatás megne- 

vezése 

 

FEOR-szám 

 

FEOR megnevezése 

Alapvizsgával betölthető munka- 

kör(ök), tevékenységek 

Rendészet és 

közszolgálata

lapoktatás 

 

- 

 

- 

 

- 

7.3 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:– 

8  A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

8.1 Szakmairány megnevezése: Közigazgatási ügyintéző 

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat 

eredményes teljesítése. 

8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények:  
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8.3 Központi interaktív vizsga 

8.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Közigazgatási ügyintéző elméleti ismeretek 

8.3.2 A vizsgatevékenység, vagy 

részeinek leírása A központi 

interaktív vizsga két részből áll. 

Az első vizsgarész (1. feladatsor) a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudásele- 

mekből összeállított feladatokat tartalmaz: 

- az egyes magánbiztonsági tevékenységek és azok körében ellátandó feladatok, főbb jogi 

szabályozók 

- védelem fogalma, szintjei, főbb rendszermegoldások 

- helyszínbiztosítás 

- szolgálat ellátás szabályai 

- hivatásos szolgálati jogviszony, megbízás, munkaviszony 

- a munkavégzésre vonatkozó munka-, baleset-és környezetvédelmi szabályok 

- tűzvédelmi és tűzmegelőzési szabályok 

- legismertebb szabálysértési és büntető tényállások, jogos védelem és végszükség fogalma 

- polgári jog alapfogalmai 

- a büntetőeljárás alapvető szabályai 

- az emberi test sérülékeny pontjai, az elsősegélynyújtás és újraélesztés technikái. 

A második vizsgarész (2. feladatsor) a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudás- 

elemekből összeállított feladatokat tartalmaz: 

- végrehajtó hatalom helye, szerepe, állami- és önkormányzati igazgatás 

- szabálysértési és közigazgatási eljárás alapvető szabályai (hatáskör, illetékesség, alapel- 

vek, résztvevő személyek, bizonyítás, határozat, jogorvoslat, ellenőrzés) 

- adatvédelem, személyiségi jogok, nyílt és titkos ügykezelés 

- elektronikus ügyintézési szolgáltatások, magyarország.hu portál 

- határvédelem és határellenőrzés fogalma, főbb szabályai, főbb okmányfajták, 

- közlekedési alapfogalmak, a közlekedésben való részvétel feltételei. 

A feladatsorok minden tudáselemből legalább 1 feladatot tartalmaznak, a feladatok darabszáma 

nem haladhatja meg a vizsgarészenkénti 15 feladatot, de el kell érnie a 11-t. 

A feladatokon belül több kérdés is feltehető. 

Az 1. feladatsor megoldását követően azonnal kezdődik a 2. feladatsor, köztük szünetet 

nem kell biztosítani. 

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: feladatsoronként 

45 perc, összesen 90 perc. 

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 25 % 

8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A vizsgarészenkénti 11-15, összesen 22-30 feladat értékelése pontszámokkal történik. 

Összesen a vizsgatevékenység két vizsgarészén 100 pont érhető el. 

A vizsgarészek feladatlapjainak eredményét 50%-50% súllyal kell figyelembe venni a 

Közpon- ti interaktív vizsga eredményében. A vizsgatevékenység akkor megfelelő, ha 

mindkét vizsga- részben (feladatsor) külön-külön eléri a kapható pontszám legalább 40 %-

át a vizsgázó. 
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8.4 Projektfeladat 

8.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Közigazgatási ügyintéző gyakorlati 

ismeretek. 

8.4.2 A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása: 

A) Portfólió 

A vizsgázó által összeállított portfólió 

elfogadható tartalma: Kötelező 

elemként: 

- Lőgyakorlat dokumentációja 

(lőlapok) önreflexióval Továbbá minimum kettő egyéb 

elem az alábbiakból: 

- a tanév során elvégzett gyakorlati foglalkozás keretében megismert, az egyes kor- mányzati, 

hagyományos vagy mobil formában működő ügyfélszolgálati szolgáltatások dokumentált 

bemutatása ügyfelek véleményének, tapasztalatának kikérdezésével alá- támasztottan; 

- a tanév során elvégzett gyakorlati foglalkozás keretében megismert igazgatási cselek- 

ményekről anonimizált dolgozatban történő beszámoló (pl. a fogyatékkal élő szemé- lyekkel 

való bánásmód bemutatása, akadálymentes ügyfélszolgálat ismertetése; a kormányhivatali 

szervezeti struktúra és rendszer bemutatása); 

- a tanév során elvégzett gyakorlati foglalkozás keretében megismert, egyes közigazga- tási 

hatósági eljárási cselekmények anonimizált bemutatása az adott eljárási cselek- ményhez 

kapcsolódó dokumentum elkészítésével; 

- tanulmányi versenyeredmények; 

- legalább „B1” típusú államilag elismert komplex nyelvvizsga bizonyítvány, vagy ren- 

dészeti szaknyelvi nyelvvizsga; 

- egyéb szakmai, sport vagy tanulmányi elismerések, díjak, jutalmak; 

- a tanulmányai alatt készült, olyan szakmai tartalmú produktum, elért siker, melyet a tanuló 

saját fejlődése szempontjából értékesnek ítél meg; 

- egyéb, a közszolgálati alapkompetenciák kialakulását, fejlesztését segítő tevékenysé- gekről 

szóló igazolás (pl. polgárőri szolgálat, társadalmi felelősségvállalást erősítő ön- kéntes 

tevékenység – közösségi szolgálat, tartalékos katonai szolgálat stb.). 

A tanuló mindegyik kiválasztott portfolióelemhez önreflexiót ad, hogy miért volt számára 

fontos vagy nagy kihívás, illetve mit tanult szakmailag, emberileg az adott elem megszerzése 

során. 

A portfóliót a vizsgázó legfeljebb 10 percben bemutatja a vizsgabizottságnak. 

Az értékelési célból összeállított portfólió olyan dokumentumok (papír alapú vagy digitális 

formátumú anyagok) gyűjteménye, amelyek rálátást engednek a tanulónak a rendészet és 

köz- szolgálat területen szerzett tudására, jártasságára, hozzáállására. 

Dokumentálása a szakmai oktatást végző intézményben kiállított Igazoló lappal és a hozzá 

csatolt portfólió elemekkel történik. Az Igazoló lapra felvezetésre kerülnek az alábbi adatok: 

I. rész: Vizsgázó neve, születési ideje, anyja neve, a szakmai oktatást végző intéz- mény 

neve, a segítő neve, a portfólió leadásának és az igazolólap kitöltésének dátuma. 

II. rész: A portfólió dokumentumainak tételes felsorolása a keletkezésük dátumával. 

III. rész: A segítő portfóliót hitelesítő aláírása. 

A portfólió a vizsgázó teljes oktatási időszakát átölelheti. 
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B) vizsgarész: Komplex igazgatási szakmai feladat 

A szituációs gyakorlati feladat végrehajtása a valóságos környezetet imitáló szituációs 

környezetben (szituációs szakkabinet vagy szituációs hivatali helyiség/ügyfélszolgálat) 

történik. 

A vizsga fejlesztője/szervezője a tanulási eredményekben leírt tevékenységek 

valamelyikét megjelenítő szituációt tartalmazó esetleírást állít össze, amelyből a 

vizsgázó egyet véletlen- szerűen kiválaszt és a projektfeladat során gyakorlatban mutatja 

be az esetleírásban meghatá- rozott, az eset megoldásához szükséges intézkedés vagy 

eljárási cselekmény végrehajtását. A projektfeladat elvégzése során a szituációhoz 

kapcsolódó dokumentumot (pl. jegyzőkönyv, feljegyzés, jelentés, szolgálati napló) 

önállóan elkészíti és az esetleírásban meghatározott pa- raméterek (főszám, alszám) 

szerint iktatja. 

Az intézkedést vagy eljárási cselekményt szimuláló feladatban jelzők által támogatott 

feladat- végrehajtás történik. 

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

(20 perc szituációs feladat-végrehajtás, 10 perc szituációs feladathoz kötődő 

szakmai kikérdezés majd 60 perc dokumentálás).A vizsgatevékenység 

aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 75 % 

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az „A” és „B” vizsgarész külön kerül 

értékelésre. 

A teljes vizsgatevékenységen belül az „A” Portfólió 20%-os, a „B” Komplex igazgatási szakmai 

feladat 80%-os súllyal kerül beszámításra. 

Az A) Portfólió értékelése során szempontként kell figyelembe venni a minimum három do- 

kumentum meglétét. Abban az esetben, ha hiányzik az elvártak közül egy is, akkor a teljesít- 

mény 0%-osra értékelendő. 

A benyújtott portfólió értékelése során a formai igényességre és a tartalom szakmaiságára, 

azok mértékétől függően maximum 90 % adható. 

Maximum 10 %-ig értékelhető a három minimálisan benyújtandó elemen túl becsatolt doku- 

mentumok együttes darabszáma, elemenként 1%-al számolva. 

A portfóliót bíráló az alábbi értékelési szempontokon keresztül vizsgálja azt, hogy milyen 

mértékű a szakmai oktatás során végzett tevékenységek bemutatásának mélysége, 

szakmaisá- ga, milyen mértékű a tanuló saját munkájával kapcsolatos igényessége, 

önreflexiói alapján önértékelése. 

1. Mennyire tükrözi a benyújtott portfólió az elvárt közszolgálati alapkompetenciákat? 

2. A kiválasztott dokumentumok minősége (alaposság, szakmai 

hitelesség, pontosság, esztétikum). 

3. Az önreflexió mélysége, összetettsége, a korosztálytól elvárható megfogalmazása. 

4. Hivatkozások, forráshelyek megjelenítése (relevancia esetén). 

A portfólió akkor fogadható el, ha a fenti szempontok szerint a vizsgaszervező által kidolgo- 

zandó részletes értékelési szempontrendszer alapján legalább 40 %-osra értékelhető. 
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Az „B” Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat feladat értékeléséhez a 

vizsgaszervező- nek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok 

figyelembevételével: 

- A szituációs feladat végrehajtása 50% (Ezen belül értékelési szempont a feladat ered- 

ményes végrehajtása, végrehajtásának szakszerűsége és jogszerűsége, a vizsgázó 

kommunikációja, metakommunikációja, kommunikációjának udvariassága és 

asszertivitása.) 

- Dokumentum szakszerű elkészítése és iktatása 20% (Ezen belül értékelési szempont, 

hogy a dokumentum tartalma és a szituáció összhangban legyen egymással, valamint a 

dokumentumban szerepelnek-e a szituációhoz kapcsolódó kötelező tartalmi és formai 

elemek. Az iktatóprogram vagy iktatókönyv megfelelő használatával a dokumentumot 

iktatja.) 

- Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint 30% 

A részletes, esetleírásonként elkészítendő 100 pontos értékelőlap tartalmazza az egyes 

értéke- lési szempontok részletes súlyozását, a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit 

és a kérdésekre adható pontértékeket is. Amennyiben a szituációs gyakorlati feladat 

végrehajtása során vala- mely előre megfogalmazott kérdésre gyakorlatban jó választ 

adott a vizsgázó, akkor a kérdést nem kell feltenni, az adott pontérték jóváírható. 

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

lega- lább 40 %-át elérte. 

8.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

Az interaktív vizsga során biztosítani kell a számítógépes környezet folyamatos 

működőképességét rendszergazda segítségével. 

A projektfeladat szituációinak végrehajtásához a feladattól függő létszámú, a 

szituációkat élethűen eljátszani képes jelző személy szükséges. A szituációs feladathoz 

minimálisan biztosítandó jelzők száma kettő fő. 

A szituációhoz kötődő dokumentáció elkészítésének helyszínén a számítógépi rendszer 

folyamatos működését biztosító személy szükséges. 

8.6 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 
feltételek: Számítógépterem a vizsgacsoport létszámának megfelelő 

gépszámmal, interneteléréssel. 

Szituációs helyszín (szituációs szakkabinet vagy szituációs hivatalos 

helyiség/ügyfélszolgálat) A szituációkhoz szükséges felszerelések, eszközök, anyagok, 

melyeket a vizsgaszervező a szi- tuációs gyakorlati vizsgafeladatok élethű végrehajtása 

érdekében a vizsgázó és a szituációt megjelenítő jelzők számára a szakmai oktatáshoz 

előírt felszerelések közül biztosít. 

Számítógépes leíró helyiség. 

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

8.8 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapozó vizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámí- tani: 15% 

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
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részletes szabá- lyok 

Az interaktív vizsgán segédeszköz nem használható. 

A szituációs vizsgarészhez a vizsgáztató által biztosított eszközökön kívül más 

segédeszköz nem használható. 

A szituációs vizsgarészhez kötődő szakmai kérdések megválaszolásához segédeszköz nem 

használható. 

8.10 Szakmairány megnevezése: Rendészeti technikus 

8.11 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

8.11.1 szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

8.12 Központi interaktív vizsga 

8.12.1 A vizsgatervékenység megnevezése: Rendészeti technikus elméleti ismeretek 

8.12.2 A vizsgatervékenység, vagy részeinek 

leírása A központi interaktív vizsga 

két részből áll. 

Az első vizsgarész (1. feladatsor) a tanulási eredmények mérése érdekében az 

alábbi tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmaz: 

- az egyes magánbiztonsági tevékenységek és azok körében ellátandó feladatok, főbb jogi 
szabályozók 

- védelem fogalma, szintjei, főbb rendszermegoldások 

- helyszínbiztosítás 

- szolgálat ellátás szabályai 

- hivatásos szolgálati jogviszony, megbízás, munkaviszony 

- a munkavégzésre vonatkozó munka-, baleset-és környezetvédelmi szabályok 

- tűzvédelmi és tűzmegelőzési szabályok 

- legismertebb szabálysértési és büntető tényállások, jogos védelem és végszükség fogalma 

- polgári jog alapfogalmai 

- büntető eljárás alapvető szabályai 

- az emberi test sérülékeny pontjai, az elsősegélynyújtás és újraélesztés technikái 

A második vizsgarész (2. feladatsor) a tanulási eredmények mérése érdekében az 

alábbi tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmaz: 

- közterület, magánterület fogalma, a közterület felügyelet, a közterület felügyelő 

feladatköre és intézkedései, a közveszély és közveszély helyszíne 

- szabálysértési és közigazgatási eljárás alapvető szabályai (hatáskör, illetékesség, 

alapelvek, résztvevő személyek, bizonyítás, határozat, jogorvoslat, ellenőrzés) 

- a rendőrség szervezeti tagozódása, főbb rendvédelmi feladatai 

- a katasztrófavédelem szervezete és feladatai,

 katasztrófavédelmi intézkedések, tűzvédelem alapjai, 

tűzmegelőzés szabályai 

- a rendőri szolgálati ismeretek és a rendőri intézkedéssel kapcsolatos ismeretek 
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- adatvédelem, információszabadság és személyiségi jogok 

- a büntetés-végrehajtásra vonatkozó alapvető ismeretek 

A feladatsorok minden tudáselemből legalább 1 feladatot tartalmaznak, a feladatok 

darabszáma nem haladhatja meg a vizsgarészenkénti 15 feladatot, de el kell érnie a 11-

t. 

A feladatokon belül több kérdés is feltehető. 

Az 1. feladatsor megoldását követően azonnal kezdődik a 2. feladatsor, köztük szünetet 

nem kell biztosítani. 

Az írásbeli vizsgatevékenység a tanulási eredmények mérése érdekében a fenti 

tudáselemekből összeállított feladatokat tartalmaz a feltüntetett értékelési súlyarány 

figyelembevételével: 

Az interaktív vizsga feladatlapja tartalmazhat feleletválasztós, feleletkiegészítős, 

párosítási, csoportosítási, sorba rendezési feladatokat. Emellett a második vizsgarész 

feladatsora tartalmazzon 1 darab, legalább a vizsgarészben kapható pontszám 30%-át 

kitevő komplex, azaz több tanulási eredmény elemet átfogó, többkérdéses, 

összefüggéseket feltáró, rendszerező, szövegelemzést vagy ábraértelmezést is igénylő 

feladatot. 

8.12.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: feladatsoronként 45 

perc, összesen 90 perc. 

8.12.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 25 % 

8.12.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A vizsgarészenkénti 11-15, összesen 22-30 feladat értékelése pontszámokkal történik. 

Ösz- szesen a vizsgatevékenység két vizsgarészén 100 pont érhető el. 

A második vizsgarészben kötelező komplex feladat pontértéke legalább a vizsgarészben 

ad- ható pontszámok 30%-át tegye ki. 

A vizsgarészek feladatlapjainak eredményét 50%-50% súllyal kell figyelembe venni a 

Köz- ponti interaktív vizsga eredményében. A vizsgatevékenység akkor megfelelő, ha 

mindkét vizsgarészben (feladatsor) külön-külön eléri a kapható pontszám legalább 40%-

át a vizsgá- zó. 

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

lega- lább 40 %-át elérte. 

8.13 Projektfeladat 

8.13.1 A vizsgatervékenység megnevezése: Rendészeti technikus gyakorlati ismeretek 

8.13.2 A vizsgatervékenység, vagy részeinek leírása 
A) Portfólió 

A vizsgázó által összeállított portfólió elfogadható tartalma: 

Kötelező elemként: 

- Lőgyakorlat dokumentációja (lőlapok) 

önreflexióval Továbbá minimum kettő egyéb elem az 
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alábbiakból: 

- B1, B2 vagy C1 típusú államilag elismert komplex nyelvvizsga bizonyítvány; vagy 

rendészeti szaknyelvi nyelvvizsga; 

- „B” kategóriás gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély 

- egyéb szakmai, sport vagy tanulmányi elismerések, díjak, jutalmak; 

- a tanulmányai alatt készült, olyan szakmai tartalmú produktum, elért siker, melyet a 

tanuló saját fejlődése szempontjából értékesnek ítél meg; 

- a tanuló által megírt önreflexiós beszámoló, amely a tanuló önvédelmi, közelharc, in- 

tézkedéstaktikai kompetenciának a fejlődését dokumentálja (testnevelő tanár vagy edző 

aláírásával ellátva); 

- egyéb, a közszolgálati alapkompetenciák kialakulását, fejlesztését segítő tevékenysé- 

gekről szóló igazolás (pl. polgárőri szolgálat, társadalmi felelősségvállalást erősítő ön- 

kéntes tevékenység – közösségi szolgálat, tartalékos katonai szolgálat stb.). 

A tanuló mindegyik kiválasztott portfolióelemhez önreflexiót ad, hogy miért volt számára 

fontos vagy nagy kihívás, illetve mit tanult szakmailag, emberileg az adott elem 

megszerzése során. 

A portfóliót a vizsgázó legfeljebb 10 percben bemutatja a vizsgabizottságnak. 

Az értékelési célból összeállított portfólió olyan dokumentumok (papír alapú vagy 

digitális formátumú anyagok) gyűjteménye, amelyek rálátást engednek a tanulónak a 

rendészet és köz- szolgálat területen szerzett tudására, jártasságára, hozzáállására. 

Dokumentálása a szakmai oktatást végző intézményben kiállított Igazoló lappal és a 

hozzá csatolt portfólió elemekkel történik. Az Igazoló lapra felvezetésre kerülnek az 

alábbi adatok: 

I. rész: Vizsgázó neve, születési ideje, anyja neve, a szakmai oktatást végző intéz- mény 

neve, a segítő neve, a portfólió leadásának és az igazolólap kitöltésének dátuma. 

II. rész: A portfólió dokumentumainak tételes felsorolása a keletkezésük dátumával. 

III. rész: A portfóliót hitelesítő segítő aláírása. 

A portfólió a vizsgázó teljes oktatási időszakát átölelheti. 

B) Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat 

A szituációs gyakorlati feladat végrehajtása szituációs környezetben (szituációs 

szakkabinet vagy szituációs utca) történik. 

A vizsga fejlesztője/szervezője több, a tanulási eredményekben leírt tevékenységek 

valame- lyikét megjelenítő szituációt tartalmazó esetleírást állít össze, amelyből a 

vizsgázó egyet vé- letlenszerűen kiválaszt és a megoldás során gyakorlatban mutatja be 

az esetleírásban megha- tározott, az eset megoldásához szükséges intézkedés 

végrehajtását. 

A vizsgázó ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási 

kötelezettségének tesz eleget számítógépen az adekvát dokumentumban, illetve 

szóban/telefonon jelent a szolgá- latvezetőnek. 

Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők által támogatott feladat-végrehajtás történik. 

A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben 

egyidejűleg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre. Minden 
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tanulási eredmény- ben leírt tevékenységet legalább egy esetleírásban szükséges 

szerepeltetnie a vizsgaszervező- nek. Egy esetleírásban több tanulási eredményben leírt 

tevékenység is megjelenítésre kerül- het. 1-5 esetleírás tartalmazzon olyan szituációs 

helyzetet, amelyben a tanulási eredmények- ben leírt tevékenységek megjelenítése 

részben vagy egészben idegen nyelven történő intézke- dés végrehajtásának bemutatásán 

keresztül történik. 

8.13.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc szituációs 

feladat- végrehajtás, 10 perc szituációs feladathoz kötődő szakmai kikérdezés, majd 60 

perc dokumentálás. Összesen 90 perc. 

8.13.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 75 % 

8.13.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az A) és B) vizsgarész külön kerül értékelésre. A teljes vizsgatevékenységen belül az A) 

Portfólió 20%-os és a B) Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat feladat 80%-os 

súllyal kerül beszámításra. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

le- galább 40%-át elérte és ezen belül a portfólió és a szakmai kikérdezésben nyújtott 

teljesítmé- nye külön-külön önállóan is eléri a portfólióra és a szakmai kikérdezésre 

kapható pontok 40%-át. 

Az A) Portfólió értékelése során szempontként kell figyelembe venni a minimum három 

do- kumentum meglétét. Abban az esetben, ha hiányzik az elvártak közül egy is, akkor a 

teljesít- mény 0%-osra értékelendő. 

A benyújtott portfólió értékelése során a formai igényességre és a tartalom 

szakmaiságára, azok mértékétől függően maximum 90% adható. 

Maximum 10%-ig értékelhető a három minimálisan benyújtandó elemen túl becsatolt 

doku- mentumok együttes darabszáma, elemenként 1%-al számolva. 

A portfóliót bíráló az alábbi értékelési szempontokon keresztül vizsgálja azt, hogy milyen 

mértékű a szakmai oktatás során végzett tevékenységek bemutatásának mélysége, 

szakmaisá- ga, milyen mértékű a tanuló saját munkájával kapcsolatos igényessége, 

önreflexiói alapján önértékelése. 

1. Mennyire tükrözi a benyújtott portfólió az elvárt közszolgálati alapkompeten- ciákat? 

2. A kiválasztott dokumentumok minősége (alaposság, szakmai hitelesség, pon- tosság, 

esztétikum). 

3. Az önreflexió mélysége, összetettsége, a korosztálytól elvárható megfogal- mazása. 

4. Hivatkozások, forráshelyek megjelenítése (relevancia esetén). 

A portfólió akkor fogadható el, ha a fenti szempontok szerint a vizsgaszervező által kidolgo- 

zandó részletes értékelési szempontrendszer alapján legalább 40%-osra értékelhető. 

A B) Komplex szakmai szituációs helyzetgyakorlat feladat értékeléséhez a 

vizsgaszervező- nek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok 

figyelembevételével: 

− A szituációs feladat végrehajtása 45% (Ezen 
belül értékelési szempont 

• a feladat eredményes végrehajtása, 
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• végrehajtásának szakszerűsége és jogszerűsége, 

• a releváns eszközök kiválasztása és -használata, 

• a vizsgázó magyar és / vagy idegen nyelvi kommunikációja, metakommuni- kációja, 

kommunikációjának udvariassága és asszertívitása.) 

− Dokumentáció minősége 25% 

− Szakmai kikérdezés során nyújtott elméleti ismeretszint 30% 

A szituációban mérni kell a vizsgázó tanulási eredményekben meghatározott 

szabálysértési és büntetőjogi, kommunikációs, támadás-elhárításra és helyes 

eszközhasználatra vonatkozó ismeretei gyakorlatban történő alkalmazásának készségét és 

felkészültségét, továbbá a szol- gálatteljesítés írásbeli dokumentálása vagy a szóbeli 

jelentéstétel minőségét. Ezeken belül értékelési szempont a feladat végrehajtásának 

szakszerűsége, a vizsgázó személyes társas és módszer kompetenciái. 

A részletes, esetleírásonként elkészítendő 100 pontos értékelőlap tartalmazza az egyes 

érté- kelési szempontok részletes súlyozását, a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit és 

a kérdé- sekre adható pontértékeket is. Amennyiben a szituációs gyakorlati feladat 

végrehajtása során valamely előre megfogalmazott kérdésre gyakorlatban jó választ adott 

a vizsgázó, akkor a kérdést nem kell feltenni, az adott pontérték jóváírható. 

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

lább 40%-át elérte. 

8.14 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

Az interaktív vizsga során biztosítani kell a számítógépes környezet folyamatos 

működőképességét rendszergazda segítségével. 

A projektfeladat szituációinak végrehajtásához a feladattól függő létszámú, a szituációkat 

élethűen eljátszani képes, idegen nyelven is kommunikálni tudó jelző személy szükséges. A 

szituációs feladathoz minimálisan biztosítandó jelzők száma kettő fő. 

A szituációhoz kötődő dokumentáció elkészítésének helyszínén a számítógépi rendszer 

folyamatos működését biztosító személy szükséges. 

8.15 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 

feltételek: Számítógépterem a vizsgacsoport létszámának megfelelő gépszámmal, 

interneteléréssel. Szituációs helyszín (taktikai ház vagy szituációs kabinet vagy 

szituációs utca, tér). 

A szituációkhoz szükséges szolgálati felszerelések, eszközök, anyagok, melyeket a 

vizsgaszer- vező a szituációs gyakorlati vizsgafeladatok élethű végrehajtása érdekében a 

vizsgázó és a szi- tuációt megjelenítő jelzők számára a képzéshez előírt felszerelések közül 

biztosít. 

Számítógép, nyomtató, telefon. 

8.16 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: – 

8.17 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapozó vizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámí- tani: 15% 

8.18 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 
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szabá- lyok 

Az interaktív vizsgán segédeszköz nem használható. 

A szituációs gyakorlati feladathoz a vizsgázó a jegyzeteléshez, adatrögzítéshez saját 

íróeszközt és a vizsgaszervező által biztosított papírlapokat használhat, egyéb segédeszközt 

nem. 

A szituációs gyakorlati feladathoz kötődő számítógépes dokumentálás során szoftveres segéd- 

lehetőségek a vizsgázó által használhatóak, de egyéb segédeszköz nem. 

A szituációs vizsgarészhez kötődő szakmai kérdések megválaszolásához segédeszköz nem 

használható. 

9  A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vo- 

 natkozó sajátos feltételek  
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 P R O G R A M T A N T E R V A KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS / 

RENDÉSZETI TECHNIKUS SZAKMÁHOZ 

 

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 0413 18 01 

 

 

1 A SZAKMA ALAPADATAI 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat 

1.2 A szakma megnevezése: Közszolgálati technikus 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0413 18 01 

1.4 A szakma szakmairányai: Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Rendészet és közszolgálat alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 

 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza- 

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az 

órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, 

termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, és 

minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba 

ágyazottan történő oktatására. 

 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo- 

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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2. A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a Közigazgatási ügyintéző szakmairány 

számára 

 
 
 

Évfolyam 

 
 

9. 

 
 

10. 

 
 

11. 

 
 

12. 

 
 

13. 

 
A képzés 

összes 

óraszáma 

 
 

1/13. 

 
 

2/14. 

 
A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 504 540 832 2452 1116 976 2092 
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Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5  5 

Munkanélküliség 3     3 3  3 
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Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs level     20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 

   R
en

d
és

ze
ti

 é
s 

k
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 
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Közszolgálati alapismeretek 

 
72 

 
54 

 
0 

 
0 

 
0 

 
126 

 
126 

 
0 

 
126 

A magyar államszervezet és a közszolgá- 

lat rendszere 
36     36 36  36 

A rendvédelem története, szervei és fel- 

adatrendszere 
36     36 36  36 

Jogi alapismeretek  24    24 24  24 

Általános szolgálati ismeretek  30    30 30  30 

 
Kommunikációs gyakorlatok 

 
36 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Szókincsfejlesztés 6     6 6  6 

Beszédtechnikai gyakorlatok 6     6 6  6 
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 Nyelvművelés, nyelvhelyesség 6     6 6  6 

Helyesírási készség fejlesztése 18     18 18  18 

Személyiségfejlesztés, önismeretet fej- 

lesztő kommunikációs gyakorlatok 

 16    16 16  16 

A megjelenés, mint az önkifejezés eszkö- 

ze 

 8    8 8  8 

A nyelvi agresszió kezelési formái  4    4 4  4 

Stresszkezelés, ventilláció  8    8 8  8 

 
Kommunikációs ismeretek 

 
0 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Együttműködési elvek, udvariassági sza- 

bályok 

 6    6 6  6 

Személyközi kommunikáció  6    6 6  6 

Kommunikáció konfliktushelyzetben  4    4 4  4 

Metakommunikáció, testbeszéd a kom- 

munikációban 

 4    4 4  4 

Fogyatékkal élőkkel való kommunikáció  4    4 4  4 

Kommunikáció korlátozott nyelvi kód 

esetében 

 4    4 4  4 

Kommunikáció az áldozatokkal  2    2 2  2 

Kommunikáció a munkahelyen  2    2 2  2 

Jelenlét a közösségi médiában  2    2 2  2 

Tájékozódás a hírek, álhírek világában  2    2 2  2 

Pszichológiai, szociológiai és kriminoló- 

giai alapismeretek 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

A pszichológia alapfogalmai  4    4 4  4 

Személyiségfejlődés  8    8 8  8 

Kommunikáció különböző személyiségtí- 

pusú emberekkel 

 8    8 8  8 

Szociológiai ismeretek  8    8 8  8 

Szociálpszichológiai alapismeretek  7    7 7  7 

Előítélet, attitűd, multikulturális ismeretek  6    6 6  6 

Antiszociális magatartás, deviancia  7    7 7  7 

Asszertív és agresszív magatartásformák  4    4 4  4 
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 A kriminológia és a bűnözés, a kriminális 

személyiség 

 16    16 16  16 

Áldozattan  4    4 4  4 

 
Speciális testnevelés és önvédelem 

 
126 

 
126 

 
0 

 
0 

 
135 387 

 
252 

 
0 

 
252 

Fizikai állóképesség fejlesztés 36 36   45 117 72  72 

Alaki szabályok 36 18   45 99 54  54 

Önvédelem 54 72   45 171 126  126 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 135 693 558 0 558 
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Közigazgatási ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
403 

 
403 

 
0 

 
403 

 
403 

Közigazgatási alapismeretek     93 93  93 93 

Államigazgatás     62 62  62 62 

Önkormányzati igazgatás     31 31  31 31 

Ügyviteli ismeretek     62 62  62 62 

A közigazgatási hatósági eljárás     62 62  62 62 

Kormányablak ügyintézői ismeretek     31 31  31 31 

E-közigazgatás     31 31  31 31 

Határvédelmi ismeretek     31 31  31 31 

 
Jogi ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
62 

 
170 

 
0 

 
170 

 
170 

Polgári jogi ismeretek    4  4  4 4 

Szabálysértési jogi ismeretek    80  80  80 80 

Büntetőjog általános rész    24  24  24 24 

Büntetőjog különös rész     46 46  46 46 

Büntetőeljárás-jog     16 16  16 16 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 108 465 573 0 573 573 
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Szakmai kommunikáció 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

A hivatalos kommunikáció műfaja     9 9  9 9 

Ügyfélszolgálati kommunikáció, panasz- 

kezelés 

    5 5  5 5 

Utasítások, feladatok megfogalmazása, 

fogadása 

    9 9  9 9 

A kommunikáció szerepe az ügyfélkom- 

munikációban. A rendőri intézkedések 

kommunikációja 

     
8 

 
8 

  
8 

 
8 

 
Digitális kommunikáció és gépírás 

 
0 

 
0 

 
216 

 
36 

 
62 

 
314 

 
180 

 
62 

 
242 

Gépelés, szövegformázás alapjai     15 15  15 15 

Hivatalos iratok szerkesztése   108  16 124  16 16 

E-kommunikáció     19 19  19 19 

Online ügyintézés   108  12 120  12 12 

Gépírás gyakorlat   0 36 0 36 180  180 

 
Szakmai kommunikáció idegen nyelven 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
62 

 
134 

 
0 

 
62 

 
62 

Nyelvtani rendszerezés I.    5 10 15  10 10 

Nyelvtani rendszerezés II.    5 10 15  10 10 

Udvariassági formulák, utasítások, kéré- 

sek idegen nyelven 

   10 10 20  10 10 

Felvilágosítás, segítségnyújtás, útbaigazí- 

tás 

   15 14 29  14 14 

Személy- és tárgyleírás    25 12 37  12 12 

Okmányfajták    12 6 18  6 6 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 216 108 155 479 180 155 335 
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Erő- állóképesség fejlesztés 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
144 

 
0 

 
93 

 
93 

Fizikai állóképesség fejlesztés   72 72  144  93 93 

 
Önvédelem 

 
0 

 
0 

 
144 

 
72 

 
0 

 
216 

 
144 

 
62 

 
206 

Önvédelmi technikák   144   144 144  144 

Közelharc alaptechnikák    72  72  62 62 

 
Lövészet 

 
0 

 
0 

 
72 

 
36 

 
15 

 
123 

 
108 

 
31 

 
139 

A lőfegyverek fajtái, működési elvei   8   8 8  8 

A légfegyverek csoportosítása, működési 

elvei 

  6   6 6  6 

Lőelmélet, ballisztika   10   10 10  10 

Célzás, lehetséges célzási hibák   2   2 2  2 

A pontos lövés feltételei, befolyásoló 

tényezők, az irányzék beállítása 

  3   3 3  3 

Biztonsági és módszertani szabályok   4   4 4  4 

Vezényszavak és utasítások lőgyakorlaton   4   4 4  4 

A fegyver ellenőrzése   1   1 1  1 

Gyakorlati lőelőkészítő foglalkozás lég- 

fegyverrel 

  34 18  52 52  52 

Lőgyakorlat airsoft maroklőfegyverrel    18 15 33 18 31 49 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 288 180 15 483 252 186 438 
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Személy- és vagyonvédelem 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
0 

 
108 

 
108 

 
0 

 
108 

A civil vagyonvédelem alapjai    8  8 8  8 

A személy- és vagyonvédelmi tevékeny- 

ségek 

   100  100 100  100 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 108 0 108 108 0 108 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 35 35   70   
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3. A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a Rendészeti technikus szakmairány 

számára 

 
 
 

Évfolyam 

 
 

9. 

 
 

10. 

 
 

11. 

 
 

12. 

 
 

13. 

 
A képzés 

összes 

óraszáma 

 
 

1/13. 

 
 

2/14. 

 
A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 508 500 868 2452 1147 1007 2154 
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Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

 
0 

 
18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5  5 

Munkanélküliség 3     3 3  3 
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Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs level     20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 
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Közszolgálati alapismeretek 

 
72 

 
54 

 
0 

 
0 

 
0 

 
126 

 
126 

 
0 

 
126 

A magyar államszervezet és a közszolgá- 

lat rendszere 
36     36 36  36 

A rendvédelem története, szervei és fel- 

adatrendszere 
36     36 36  36 

Jogi alapismeretek  24    24 24  24 

Általános szolgálati ismeretek  30    30 30  30 

 
Kommunikációs gyakorlatok 

 
36 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

Szókincsfejlesztés 6     6 6  6 

Beszédtechnikai gyakorlatok 6     6 6  6 
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 Nyelvművelés, nyelvhelyesség 6     6 6  6 

Helyesírási készség fejlesztése 18     18 18  18 

Személyiségfejlesztés, önismeretet fej- 

lesztő kommunikációs gyakorlatok 

 16    16 16  16 

A megjelenés, mint az önkifejezés eszkö- 

ze 

 8    8 8  8 

A nyelvi agresszió kezelési formái  4    4 4  4 

Stresszkezelés, ventilláció  8    8 8  8 

 
Kommunikációs ismeretek 

 
0 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
36 

Együttműködési elvek, udvariassági sza- 

bályok 

 6    6 6  6 

Személyközi kommunikáció  6    6 6  6 

Kommunikáció konfliktushelyzetben  4    4 4  4 

Metakommunikáció, testbeszéd a kom- 

munikációban 

 4    4 4  4 

Fogyatékkal élőkkel való kommunikáció  4    4 4  4 

Kommunikáció korlátozott nyelvi kód 

esetében 

 4    4 4  4 

Kommunikáció az áldozatokkal  2    2 2  2 

Kommunikáció a munkahelyen  2    2 2  2 

Jelenlét a közösségi médiában  2    2 2  2 

Tájékozódás a hírek, álhírek világában  2    2 2  2 

Pszichológiai, szociológiai és kriminoló- 

giai alapismeretek 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
0 

 
72 

A pszichológia alapfogalmai  4    4 4  4 

Személyiségfejlődés  8    8 8  8 

Kommunikáció különböző személyiségtí- 

pusú emberekkel 

 8    8 8  8 

Szociológiai ismeretek  8    8 8  8 

Szociálpszichológiai alapismeretek  7    7 7  7 

Előítélet, attitűd, multikulturális ismeretek  6    6 6  6 

Antiszociális magatartás, deviancia  7    7 7  7 

Asszertív és agresszív magatartásformák  4    4 4  4 
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 A kriminológia és a bűnözés, a kriminális 

személyiség 

 16    16 16  16 

Áldozattan  4    4 4  4 

 
Speciális testnevelés és önvédelem 

 
126 

 
126 

 
0 

 
0 

 
0 

 
252 

 
252 

 
0 

 
252 

Fizikai állóképesség fejlesztés 36 36    72 72  72 

Alaki szabályok 36 18    54 54  54 

Önvédelem 54 72    126 126  126 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558 
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Rendvédelmi szervek és alapfeladatok 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
155 

 
155 

 
0 

 
155 

 
155 

A Rendőrség szervezeti felépítése és 

szolgálati tagozódása 

    18 18  18 18 

A határrendészeti és közlekedési szolgála- 

ti ág 

    55 55  55 55 

Kriminalisztika     16 16  16 16 

Iparbiztonság és katasztrófavédelmi alap- 

ismeretek 

    18 18  18 18 

Tűzoltó és tűzmegelőzési ismeretek     18 18  18 18 

Büntetés-végrehajtási alapismeretek     12 12  12 12 

Tűzvédelmi és egészségügyi alapok     18 18  18 18 

 
Szolgálati ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
124 

 
124 

 
0 

 
124 

 
124 

Rendőri szolgálati ismeretek     30 30  30 30 

Rendőri intézkedések     70 70  70 70 

Kényszerítő eszközök     18 18  18 18 

Rendvédelmi etika, a Rendőri Hivatás 

Etikai Kódexe 

    6 6  6 6 

 
Jogi ismeretek - Rendészeti technikus 

 
0 

 
0 

 
0 

 
139 

 
0 

 
139 

 
0 

 
139 

 
139 

Polgári jogi ismeretek    4  4  4 4 

Szabálysértési jogi ismeretek    80  80  80 80 

Büntetőjog általános rész    24  24  24 24 
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 Büntetőjog különös rész    23  23  23 23 

Büntetőeljárás-jog    8  8  8 8 

Közigazgatási ismeretek - Rendészeti 

technikus 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Közigazgatási alapismeretek     12 12  12 12 

A központi államigazgatási szervek     12 12  12 12 

A települési önkormányzatok     12 12  12 12 

A közigazgatási hatósági eljárás     26 26  26 26 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 139 341 480 0 480 480 

   
K

o
m

m
u

n
ik

ác
ió

 a
 k

ö
zs

zo
lg

ál
at

b
an

 

 
Szakmai kommunikáció 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

A hivatalos kommunikáció műfaja     10 10  10 10 

Ügyfélszolgálati kommunikáció, panasz- 

kezelés 

    4 4  4 4 

Utasítások, feladatok megfogalmazása, 

fogadása 

    4 4  4 4 

A kommunikáció szerepe a Rendőrség 

munkájában. A rendőri intézkedések 

kommunikációja 

     
9 

 
9 

  
9 

 
9 

A lélektan jelentősége a rendőri munká- 

ban 
    7 7  7 7 

Tömegkezeléssel kapcsolatos ismeretek     4 4  4 4 

Személyek meg- és kihallgatása     5 5  5 5 

Jelentés, beszámoló, jegyzőkönyv készíté- 

se 

    7 7  7 7 

A lakosság írásbeli és szóbeli tájékoztatá- 

sa 

    5 5  5 5 

Adatvédelem, irat- és ügykezelés     7 7  7 7 

 
Digitális kommunikáció és gépírás 

 
0 

 
0 

 
144 

 
28 

 
39 

 
211 

 
180 

 
31 

 
211 

Rendvédelmi informatikai alapismeretek     5 5  5 5 

Rendvédelmi híradástechnikai alapismere- 

tek 

    12 12  12 12 

A gépelés és szövegformázás alapjai     2 2  2 2 
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 Hivatalos iratok szerkesztése     2 2  2 2 

E-kommunikáció     2 2  2 2 

Hangrögzítés     2 2  2 2 

Kamerák felvételeinek értelmezése     2 2  2 2 

Mobilkommunikáció a hivatalos érintke- 

zésben 

    2 2  2 2 

Online ügyintézés     2 2  2 2 

Gépírás gyakorlat   144 28 8 180 180  180 

 
Szakmai kommunikáció idegen nyelven 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

 
0 

 
62 

 
62 

Rendőri intézkedéseknél használt udvari- 

assági formulák 

    5 5  5 5 

Felvilágosítás, segítségnyújtás, útbaigazí- 

tás 

    12 12  12 12 

Rendőri utasítások, kérések     8 8  8 8 

Okmányellenőrzés     12 12  12 12 

Személy- és tárgyleírás     10 10  10 10 

Álláshirdetés, önéletrajz, állásinterjú     15 15  15 15 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 144 28 163 335 180 155 335 

   S
p

ec
iá

li
s 

te
st

n
ev

el
és

 

 
Erő és állóképesség fejlesztés 

 
0 

 
0 

 
126 

 
108 

 
80 

 
314 

 
108 

 
62 

 
170 

Fizikai állóképesség fejlesztés   72 72  144 108  108 

Fizikai felmérés végrehajtására felkészítés   54 36 80 170  62 62 

 
Önvédelem 

 
0 

 
0 

 
144 

 
72 

 
175 

 
391 

 
144 

 
93 

 
237 

Önvédelmi technikák   144   144 144  144 

Közelharc alaptechnikák    72  72  62 62 

Intézkedéstaktika     175 175  31 31 

 
Lövészet 

 
0 

 
0 

 
94 

 
45 

 
0 

 
139 

 
139 

 
0 

 
139 

A lőfegyverek fajtái, működési elvei   8   8 8  8 

A légfegyverek csoportosítása, működési 

elvei 

  6   6 6  6 
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 Lőelmélet, ballisztika   10   10 10  10 

Célzás, lehetséges célzási hibák   2   2 2  2 

A pontos lövés feltételei, befolyásoló 

tényezők, az irányzék beállítása 

  3   3 3  3 

Biztonsági és módszertani szabályok   4   4 4  4 

Vezényszavak és utasítások lőgyakorlaton   4   4 4  4 

A fegyver ellenőrzése   1   1 1  1 

Gyakorlati lőelőkészítő foglalkozás lég- 

fegyverrel 

  34 18  52 52  52 

Lőgyakorlat   22 27  49 49  49 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 364 225 255 844 391 155 546 

   M
ag

án
b

iz
to

n
sá

g
 é

s 
v

ag
y
o

n
v

éd
el

em
 

 
Személy- és vagyonvédelem 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108 

 
16 

 
124 

 
0 

 
124 

 
124 

A civil vagyonvédelem alapjai    8  8  8 8 

A személy- és vagyonvédelmi tevékeny- 

ségek 

   100  100  100 100 

Magánnyomozás     16 16  16 16 

 
Közösségi vagyonvédelem 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
31 

 
0 

 
31 

 
31 

A közterület felügyelet fogalma     5 5  5 5 

A közterület felügyelő jogállása és felada- 

tai 

    10 10  10 10 

Egyéb civil rendészeti tevékenységek     16 16  16 16 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 108 47 155 0 155 155 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 35 35   70   
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

 
 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület Közszolgálati és Rendészeti 

technikus képzésben 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 18/18 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, megha- 

tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen 

foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói 

jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az eh- hez 

a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkaválla- láshoz, 

a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi 

tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18/18 óra 

 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál- 

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé- 

lyisége jellemvoná- 

sait, annak pozití- 

vumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma- 

zására. Megjelené- 

sében igényes, vi- 

selkedésében visz- 

szafogott. Elkötele- 

zett a szabályos 

foglalkoztatás mel- 

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 
nyomon követésére. 

 

 

Szakképzési mun- 

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés tartalmi 

és formai követel- 

ményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

álláskeresés mód- 

szereit. 

 

Ismeri a formális és 

informális álláske- 

resési technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere- 

sési portálokon 

információkat ke- 

res, rendszerez. 
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3.1.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.1.1.6.1 Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismere- te, 

mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsola- tok, 

kapcsolati hálózat fontossága 

 

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, köz- 

alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói mun- 

kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. A 

munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei A 

munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

3.1.1.6.4 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzé- 

sek, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 
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3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák ese- 

tén) Közszolgálai és Rendészeti ügyintéző képzésben 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:                                                              62/62 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62/62 óra 

 

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés- re 

jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják va- 

lósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, 

megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 

jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 

megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 

számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcso- 

latosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, vala- mint 

a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a 

munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskere- 

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 
álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere- 

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az álláskere- 

sést segítő fórumo- 

kat, álláshirdetése- 

ket tartalmazó for- 

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás- 

keresésben segítő 

szervezeteket, mun- 

kaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- 

lyes kompetenciái- 

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kész- 

ségeit idegen nyel- 

ven fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 
Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje- 

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 
Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- 

lelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter- 

netes böngészőket 

és álláskereső portá- 

lokat, és ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, vég- 

zettségének, képes- 

ségeinek megfelelő- 

en álláshirdetéseket 
kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj- 

zot fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- 

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, me- 

lyet a megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé- 

nyét, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel- 

ven. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségé- 

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai 

szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés folya- 

matának figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális forma- 

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé- 

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e- 
mailek küldése és 

fogadása, csatolmá- 

nyok letöltése és 

hozzáadása. 

 
Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állás- 

nak megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter- 

jú menetét, tisztá- ban 

van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs- 

csel és nyelvtani 

tudással rendelke- 

zik. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A megpályázni 

kívánt állással kap- 

csolatban képes az 

internetről informá- 

ciót szerezni. 
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Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- 

zéskor vagy a kap- 

csolódó telefonbe- 

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, a 

társalgást fenntart- ja 

és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame- 

lyek az interjú so- 

rán, az interjút 

megelőző és esetle- 

gesen követő tele- 

fonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhet- 
nek. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan tele- 

fonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A munkaszerződé- 

sek, munkaköri 

leírások szókincsét 

munkájára vonatko- 

zóan alapvetően 
megérti. 

Ismeri a munka- 

szerződés főbb 

elemeit, leggyako- 

ribb idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét értel- 
mezni tudja. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin- cset 

idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 

gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer- ni, hogy 

saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirde- tés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, 

álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej- lesztése 

történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompe- tenciákat 

fejlesztünk (íráskészség). 

 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti- pikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes- séggel és 

igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel- ményeit. 

Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori 

kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák 

kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, ho- gyan lehet az adott 

hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 
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3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, 

oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában  és a beszélgetés 

lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a 

beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen 

tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), 

étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók 

begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélge- tésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos 

a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során re- ceptív 

készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

 

3.2.1.6.4 Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikáci- ót 

folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségek- ről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a 

betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz- nált 

kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz ar- ra, hogy 

a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értel- mezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív kész- ségek is 

fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének ol- vasása során az 

olvasott szövegértés is fejleszthető. 

3.3 Rendészet és közszolgálat alapozó képzés megnevezésű tanulási terület a Közszolgálati  

és Rendészeti technikus képzésben 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 558/558 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanuló megismeri a közszolgálat főbb ágait, területeit (közigazgatás, rendvédelem, honvé- 

delem), azok jogi szabályozóit és az államszervezetben elfoglalt helyüket. 

Kapott feladatainak végrehajtása során a hierarchikus szervezetekben elvárható módon képes 

együttműködni a szervezet tagjaival. 

Megismerve az együttélés szabályozóit, felismeri a normatív szabályokat, alapszinten átlátja 

hierarchikus rendszerüket és elkötelezi magát a szabályok betartására és betartatására. 

A közszolgálati szervezetnek az állampolgárokat közvetlenül érintő közhatalmi feladatellátása 

során alap- és konfliktushelyzetben, a tanult szociológiai és pszichológiai ismeretek alkalma- 

zásával írásban és szóban kommunikál. Metakommunikációját és testbeszédét verbális kom- 

munikációjához tudatosan igazítja. 

Előnyben részesíti az asszertív kommunikációt az agresszív, deviáns, antiszociális magatartás- 

formákat tanúsító személyekkel szemben. 

Vezényszóra különböző alaki mozgásformákat hajt végre egyénileg és kötelékben. 

Tudatosan tervezi fizikai állóképességének fejlesztését. A megismert önvédelmi fogásokkal 
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megvédi saját testi épségét. 

 

3.3.1 Közszolgálati alapismeretek tantárgy 126/126 óra 

 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló ismerje meg a Magyarország államszervezetét és a közszolgálat rendszerét, a rend- 

védelmi szervek történetének legfontosabb eseményeit. A tanuló ismerje meg a rendőrség, 

feladatát, működését, szervezeti felépítését, az alapvizsgához szükséges általános szolgálati és 

jogi alapismereteket 

 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

 

 

 

 

 
Összehasonlítja a 

közszolgálat főbb 

ágait azok jogi 
szabályozói és az 

állam-szervezetben 

elfoglalt helyük 

alapján. 

Alapszinten ismeri 

Magyarország ál- 

lamszervezetét, a 

főbb államhatalmi 

ágakat. 

Ismeri a főbb állami 

feladatokat. 

Alapszinten ismeri a 

jog alapfogalmait 

(jogi norma, jog- 

szabály, jogforrás, 

jogszabályi hierar- 

chia, jogalkotás) és 

az alkotmányos 

alapelveket. 

Azonosítja az egyes 

rendvédelmi szer- 

veket és főbb fel- 

adataikat, valamint 

ismeri a rendvéde- 

lem főbb történelmi 

szakaszait. 

Ismeri a közszolgá- 

lat főbb jogi szabá- 

lyozóit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A rendelkezésre 

álló információk 

alapján az optimális 

döntést hozza meg. 
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Kapott feladatainak 

végrehajtása során, a 

hierarchikus szer- 

vezetekre jellemző 

alá-fölérendeltségi 

szabályok szerint 

működik együtt a 

szervezet tagjaival. 

Ismeri a hierarchia 

fogalmát, céljait. 

Átlátja a hierarchi- 

kus szervezetek 

jellemző felépítését, a 

szolgálati érintke- zés 

és a szolgálati út 

lényegi jellemzőit. 
Tisztában van az 

állam, mint foglal- 

koztató szolgálatel- 

látásra vonatkozó 

speciális elvárásai- 

val (szolgálati köte- 

lezettségek, korlá- 

tozott jogok). 

Alkalmazói szinten 

ismeri az udvarias- 

sági szabályokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

Kész az együtt- 

működésre munka- 

társaival, más álla- mi 

szervekkel. 
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3.3.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.1.6.1 A magyar államszervezet és a közszolgálat rendszere 

Az állam fogalma, kialakulása, rendeltetése 

Magyarország államszervezete: 

‒ A törvényhozás szerve 

‒ Államfő 

‒ Végrehajtás szervei 

‒ Igazságszolgáltatás szervei 

‒ Az állami vád és törvényesség szervei 

A helyi közügyek ellátására létesített szervek alapvető ismerete és főbb feladatai 

Alapvető emberi és személyiségjogok 

A rendvédelmi szervek helye és szerepe a társadalomban, a működésüket meghatározó jog- 

szabályok 

A rendvédelem alapfogalmai 

A Magyarországon működő rendvédelmi szervek irányítása: a Belügyminisztérium 

 

3.3.1.6.2 A rendvédelem története, szervei és feladatrendszere 

A magyarországi rendvédelem történetének főbb szakaszai 

Az államalapítástól a török kiűzéséig A 

török kiűzésétől 1848-ig 

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején A 

dualizmus korában 

A két világháború között 

Az 1945-1989 közötti időszakban 

Az egyes rendvédelmi szervek alapvető ismerete 

 

3.3.1.6.3 Jogi alapismeretek 

Bevezetés a jogi ismeretekbe 

Normák, értékek, erkölcsi szabályok, társadalmi szabályok, mint az emberi együttélés alap- jai 

A jog kialakulása, szerkezete 

A jogi norma fogalma, jellemzői 

A jogkövetkezmény fajtái: joghatás, szankció 

A jogalkotás jellemzői, fajtái, szervei, szakaszai, folyamata A 

jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök A 

jogszabályok érvényessége és hatálya 

A jogalkalmazás fogalma, szakaszai, fajtái Az 

alkotmányjog alapfogalmai 

Az alkotmányosság fogalma és követelményei Magyarország 

Alaptörvényének célja, szerkezete, alapelvei A nemzetközi jog 

fogalma, alapelvei, szerepe 

A diplomáciai mentesség fogalma, a diplomáciai és személyes mentességet élvező szemé- lyekre 

vonatkozó nemzetközi jogi rendelkezések 

Magyarország és az Európai Unió 

A humanitárius jog alapvető rendelkezései A 

Munkavédelmi törvény alapvető szabályai 
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3.3.1.6.4 Általános szolgálati ismeretek 

A szolgálati viszony tartalma 

Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálatára vonatkozó rendelkezések 

Beosztási, rendfokozati előmeneteli rendszer 

A rendvédelmi szerv tagját megillető jogosultságok és elvárások 

Szolgálati elöljáró, alárendelt, feljebbvaló fogalma 

A rendőr magatartására vonatkozó általános szabályok: magatartási szabályok szolgálat- ban, 

szolgálaton kívül 

A szolgálat ellátására vonatkozó általános rendelkezések 

Parancs, utasítás, szolgálati út, szolgálati érintkezés, jelentési kötelezettség 

Közösségi médiában történő megjelenés szabályai 

A rendőr kötelezettségei, jogai és azok korlátozása. parancs, utasítás, végrehajtásának 

rendje, hivatásos állomány kötelezettségei, általános, korlátozott, speciális jogok 

 

3.3.2 Kommunikációs gyakorlatok tantárgy 72/72 óra 

 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A kommunikációs gyakorlatok tantárgy fő célja, hogy a tanuló nyelvi alapkompetenciái és 

önismerete fejlődjön. Képes legyen az alapvető nyelvhelyességi és helyesírási szabályok al- 

kalmazására. Munkája során szóban és írásban képes legyen választékos, igényes és érthető 

módon megnyilvánulni. Tudjon adekvát módon viselkedni a megnyilvánulás helyzetével. 

 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Magyar nyelv és irodalom vagy kommunikáció szakos középiskolai tanár 

 

3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelv és irodalom 9. osztály - Beszédképzés, kommunikációs ismeretek, viselke- 

déskultúra, Bevezetés az élőszóbeli megnyilatkozás világába, Kommunikáció, tömeg- 

kommunikáció, A szöveg, Helyesírási ismeretek 

 

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 
 

Használat közben 

alkalmazza a tanult 

nyelvhelyességi 
szabályokat. 

 

 
Ismeri a helyesírás 

alapelveit és szabá- 

lyait. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Törekszik a rende- 

zett írásképre, és 

normakövető maga- 

tartást tanúsít szó- 

beli és írásbeli 

megnyilvánulásai 

alkalmával egy- aránt. 

Alkalmazói szinten 

használja a helyes- 

írás ellenőrző prog- 

ramot. 
Szükség szerint 

használja az on-line 

egynyelvű szótára- 

kat. 
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Az állampolgárok- 

kal való kommuni- 

kációja során az 

alapvető illemsza- 

bályok előírásai 

szerint viselkedik. 

 

Ismeri az alapvető 

udvariassági szabá- 

lyokat, a protokoll 

elvárásait. 

 

 
Teljesen önállóan 

Alkalmazkodik a 

folyamatosan válto- 

zó feladatokhoz. 

Fellépése határozott 

és magabiztos. 

 

 
. 

 

Alkalmazza a gya- 

korlatban a szóbeli és 

írásbeli kommu- 

nikáció eszköztárá- 

nak lehetőségeit. 

Ismeri a köz- 

szolgálati munka 

során előforduló 

kommunikációs 

helyzetek során 

elvárható szó-kincs 

elemeit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

. 

 
A helyzetnek meg- 

felelően érthetően 

kifejezi ki magát 

szóban és írásban. 

Birtokában van a 

szakmai kommuni- 

kációs helyzetek 

megoldásához szük- 

séges általános és 

szakmai szókincs- 

nek. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Mások kommuniká- 

cióját megfelelő 

módon értelmezi. 

Ismeri a különböző 

érzelmi állapotban 

levő emberekkel 

történő kommuni- 

kációs technikákat, a 

nyelvi agresszió 

esetén alkalmazható 

kommunikációs 
eszközöket 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Nehéz, megterhelő, 

stresszes vagy ép- 

pen egy-hangú 

helyzetében is ké- 

pes teljesítőképes- 

ségét megőrizni, 

fenntartani. 

 
 

Ismeri a hatékony 

stresszkezelési 
technikákat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.2.6.1 Szókincsfejlesztés 

Meglevő aktív és passzív szókincs felidézése, majd bővítése 

Tematikus szókincsfejlesztő gyakorlatok, játékok, társasjátékok 

 

3.3.2.6.2 Beszédtechnikai gyakorlatok 

Alapvető nyelvhelyességi szabályok ismétlése 

 

3.3.2.6.3 Nyelvművelés, nyelvhelyesség 

Alapvető nyelvhelyességi szabályok ismétlése 

 

3.3.2.6.4 Helyesírási készség fejlesztése 

Szófaji, mondattani alapismeretek 

Leggyakoribb helyesírási hibák 

Helyesírási gyakorlatok az egybe-különírás, a gyakoribb tulajdonnevek gyakorlására 

Helyesírás-ellenőrző program használatának lehetőségei 
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3.3.2.6.5 Személyiségfejlesztés, önismeretet fejlesztő kommunikációs gyakorlatok 

Önbemutató játékok. Ön- és társértékelés 

A reális önkép forrásai, jelentősége. A hiányos önismeret veszélyei 

Online, ingyenes önismereti tesztek kitöltése és kiértékelése 

Saját személyiségjegyek. Személyiségprofil alkotása. Erősségek és gyengeségek beazono- sítása 

Az önbizalom forrásai, jelentősége 

Egyéni önfejlesztési tervek és célok kialakítása 

 

3.3.2.6.6 A megjelenés, mint az önkifejezés eszköze 

Az öltözet, hajviselet, tetoválások, ékszerek és testékszerek fontossága 

 

3.3.2.6.7 A nyelvi agresszió kezelési formái 

A verbális agresszió jelensége, fokozatai 

Az erőszakmentes kommunikáció Az 

én nyelv 

 

3.3.2.6.8 Stresszkezelés, ventilláció 

A stressz jelensége és folyamata 

A krónikus stressz hatása az emberi szervekre 

Stresszkérdőívek 

Munkahelyi stresszcsökkentés 

Félelemkezelés, frusztrációtűrés 

 
 

3.3.3 Kommunikációs ismeretek tantárgy 36/36 óra 

 

3.3.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A kommunikációs ismeretek tantárgy tanulásának célja képessé tenni a tanulót, hogy tudato- san, 

udvariasan, de határozottan reagáljon különböző kommunikációs helyzetekben. A tanuló kapjon 

használható ismereteket olyan kommunikációs feladatok megoldására, amelyek eltér- nek a 

hétköznapi szituációs helyzetektől, legyen az a jövőbeli munkahelyi környezet vagy olyan 

személyekkel, embercsoportokkal való kommunikáció, akik valamely okból fokozott érzelmi 

állapotba kerültek vagy kommunikációs problémákkal küzdenek, és ezáltal az átla- gosnál 

magasabb szintű empátiát igényel a velük való kapcsolattartás. 

 

3.3.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Magyar nyelv és irodalom vagy kommunikáció szakos középiskolai tanár. 

 

3.3.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelv és irodalom 9. osztály. 

 

3.3.3.4 A képzés órakeretének legalább 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 



304 

3.3.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Feladata elvégzése 

érdekében együtt- 

működik társaival. 

Másokkal való 

együttműködése 

közben betartja az 

udvariassági szabá- 

lyokat, és így haté- 

konyan kommuni- 

kál. 

 

 

Ismeri az együtt- 

működési elveket, 

udvariassági szabá- 

lyokat. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik az udva- 

riassági   szabályok 

betartására. Közös 

feladat-végrehajtás 

során kiemelt fi- 

gyelmet fordít társa- 

ira. Tudatosan rea- 

gál  különböző 

kommunikációs 

helyzetekre. 

Empátiával és előí- 

téletektől mentesen 

közelít az eltérő 

helyzetű, személyi- 

ség-típusú vagy 

érzelmi állapotú 

emberekhez, tuda- 

tosan választva az 

adekvát és hatékony 

kommunikációs 

stratégiát. 

Odafigyel saját 

indulataira, és tö- 

rekszik uralkodni 

azokon. 

 

 

Kommunikáció-ját a 

különböző szemé- 

lyiségtípusú embe- 

rekhez igazítja. 

Rendelkezik alapve- 

tő személyiség- 

tipológai ismeretek- 

kel. Ismeri az egyes 

személyiségtípuso- 

kat. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Felismerni és meg- 

érti saját és a másik 

személy érzelmi 

állapotát, valamint 

az abból adódó 

viselkedések közötti 

összefüggéseket 

 

 
Ismeri az indulatke- 

zelési technikákat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Felismerni a konf- 

liktushelyzetet, és 

kiválasztja a megfe- 

lelő konfliktuskeze- 

lési módszert. 

 

Ismeri a konfliktus- 

kezelési mód- 

szereket. 

 
 

Irányítással 

 

Tudatosan alkal- 

mazza a test-beszéd, 

térköz-szabályozás és 

arcjáték lehető- ségeit 

hétköznapi 

kommunikációs 
helyzetekben. 

Ismeri a metakom- 

munikáció nemver- 

bális elemeit, azok 

összefüggéseit a 

verbális kommuni- 

kációval. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

. 

 
 

Kommunikáció-ját 

más kultúrájú vagy 

nehéz helyzetben 

levő embertársaihoz 

igazítja. 

Birtokában van 

alapvető szociológi- 

ai, pszichológiai 

ismereteknek fogya- 

tékkal élő vagy 

korlátozott nyelvi 

kóddal rendelkező 

személyekkel kap- 
csolatban. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
Technológiai segít- 

ségével végzett 

interakció: fordító- 

programok ismerete 

 

Eligazodik a hírek 

és álhírek világá- 

ban, mi-közben 

hatékony és gyors 

információkeresést 

hajt végre informa- 

tikai eszközökkel. 

  

 

 

Teljesen önállóan 

 Böngészés, keresés, 

információ szűrés: a 

digitális kultúra és 

az önálló tanulás 

fejlesztése a forrás- 

kritikus önálló 

adatgyűjtési techni- 

kák elsajátítása 
révén. 
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3.3.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.3.6.1 Együttműködési elvek, udvariassági szabályok 

Udvariassági szabályok, köszönéstípusok 

Bemutatkozás 

Az együttműködés fejlesztését segítő gyakorlatok 

 

3.3.3.6.2 Személyközi kommunikáció 

Személyiségtipológiai ismeretek, személyiségtípusok jellemzői 

Kommunikáció különböző személyiségtípusú emberekkel 

 

3.3.3.6.3 Kommunikáció konfliktushelyzetben 

A konfliktus fogalma, konfliktusok okai és típusai 

Kompromisszum 

Helyzetnek megfelelő konfliktuskezelési módszerek 

 

3.3.3.6.4 Metakommunikáció, testbeszéd a kommunikáció során 

A metakommunikáció fogalma 

A nemverbális jelek fajtái: mimika, vokális kommunikáció, tekintet, mozgásos kommuni- káció, 

testtartás, térköz 

A testbeszéd, a térközszabályozás és az arcjáték szerepének ismerete, tudatos alkalmazása 

különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a hétköznapi kommunikációs helyze- tekben 

és a tömegkommunikációban 

 

3.3.3.6.5 Fogyatékkal élőkkel való kommunikáció 

Alapvető szociológiai és pszichológiai ismeretek a fogyatékkal élőkről 

Mozgássérültek, látássérültek, siketek, szellemi fogyatékosok 

A fogyatékkal élők kommunikációját segítő programok 

 

3.3.3.6.6 Kommunikáció korlátozott nyelvi kód esetén 

Kommunikáció más anyanyelvű turistákkal, migránsokkal, cigány etnikumhoz tartozókkal 

Fordítóprogramok ismerete, hatékony használata 

 

3.3.3.6.7 Kommunikáció az áldozatokkal 

Baleseti sérült, időskorú, gyermekkorú áldozatokkal való kommunikáció 

Váratlan, előre nem létható helyzetek adekvát kezelése empátiával, segítőkészséggel 

 

3.3.3.6.8 Kommunikáció a munkahelyen 

Kommunikációs stratégiák a munkahelyi alkalmazkodásban 

Munkahelyi konfliktusok 

Kollegialitás 

Alá- fölérendeltségi viszonyok kommunikációs kezelése a közszolgálat világában 
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3.3.3.6.9 Jelenlét a közösségi médiában 

A nyilvánosság és a tudás új terei: közösségi média fejlődése, típusai, szabályai A 

közösségi média világában való jelenlét lehetséges előnyei és hátrányai 

A közösségi médiajelenlét és a közszolgálat 

Milyen szabályok betartásával lehet a közösségi médiajelenlét veszélyeit csökkenteni 

 

3.3.3.6.10 Tájékozódás a hírek, álhírek világában 

Az újfajta tudás és a hitelesség kérdése 

A fake news terjedése 

 
 

3.3.4 Pszichológiai, szociológiai és kriminológiai alapismeretek tantárgy 72/72 óra 

 

3.3.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja olyan átfogó pszichológiai, szociológiai és kriminológiai ismeretek elsajátítá- sa, 

melyek eredményeképp a tanuló képes legyen felismerni és megérteni az egyes emberi 

magatartásformák mögött rejlő motívumokat, és a különböző deviáns viselkedésmódok meg- 

nyilvánulásait. 

Ezen ismeretek birtokában más személyekkel való kapcsolattartás során, legyen képes megvá- 

lasztani a legmegfelelőbb kommunikációs technikát. Ismerje fel az előítélet megnyilvánulási 

formáit és az előítéletes viselkedés hátterét, annak kezelési lehetőségeit. 

Értse meg saját és más személyek érzelmi állapotát, az abból eredő viselkedések közötti ösz- 

szefüggéseket. 

 

3.3.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

3.3.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.3.4.4 A képzés órakeretének legalább 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.3.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Az állampolgárok 

kommunikációját 

megfelelő módon 

értelmezi és az 

intézkedési helyzet- 

nek megfelelően 
fejezi ki önmagát. 

 

Alkalmazás szintjén 

ismeri a kommuni- 

káció verbális és a 

nonverbális eszköz- 

készletét, jeleit. 

 

 

Teljesen önállóan 

Tudatos önfejleszté- 

si igény jellemzi 

kommunikációját. 

 

 

Érzékeny a társa- 
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Lélektani és társa- 

dalomismereti tudá- 

sának birtokában 

tudatosan alakítja 

kommunikációját 

változatos kommu- 

nikációs helyzetek- 
ben. 

 

 
Ismeri a lelki jelen- 

ségeket és a társa- 

dalmi problémákat. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

dalmi problémák 

iránt, és előítéletek- 

től mentesen reagál a 

különböző társa- 

dalmi rétegek, más 

kultúrával rendelke- 

ző csoportok meg- 
nyilvánulásaira, 

 

Mások kommuniká-   viselkedésére.  
cióját megfelelően    

értelmezi, és alkal-    

mazkodik a külön-    

böző személyiségtí- Ismerje a személyi-   

pussal, esetleg hibás ségtipológiai jel- Teljesen önállóan  

nyelvi kóddal ren- lemzőket.   

delkező emberekhez    

saját kommunikáci-    

ós eszközeinek    

megválasztásával.    

Előnyben részesíti     
az asszertív kom-    

munikációs eszkö- Ismeri és beazono-   

zöket a különböző sítja a deviancia, az   

személyiségtípusú, antiszociális visel- Teljesen önállóan  

illetve áldozattá vált kedés megnyilvánu-   

emberekkel szem- lási formáit.   

beni intézkedések    

során.    

 

 

3.3.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.4.6.1 A pszichológia alapjai 

A pszichológia fogalma, területei 

A lelki jelenségek 

A pszichés függőség fogalma, kialakulása, jelei 

 

3.3.4.6.2 Személyiségfejlődés 

A személyiség 

A személyiség kialakulása, fejlődése 

Személyiségtipológiák 

 

3.3.4.6.3 Kommunikáció különböző személyiségtípusú emberekkel 

A személyiség és a kommunikáció összefüggései 

Nyelvi és nem nyelvi jegyek tudatos kiválasztása a kommunikáció során 

 

3.3.4.6.4 Szociológiai ismeretek 

A szociológiai fogalma, tárgya, területei 

Jelenismeret: társadalmi sokféleség 

Változások és állandóság a társadalomban A 

migráció és hatásai 

Társadalmi csoportok, konfliktusok 

A városok és falvak szociológiai jellemzői 

Globalizáció 

A kisebbségek helyzete Magyarországon 
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3.3.4.6.5 Szociálpszichológiai alapismeretek 

A szociálpszichológia fogalma, tárgya, területei 

A szocializáció folyamata, jellemzői 

Elsődleges és másodlagos szocializáció 

Szociális szerepek. Szereptanulás 

Az érett személyiség kialakulása, jellemzői 

 

3.3.4.6.6 Előítélet, attitűd, multikulturális ismeretek 

Az attitűd fogalma, pozitív és negatív attitűd 

Sztereotípia, előítélet 

Előítéletek kialakulásának okai 

Az előítéletes viselkedés 5 fokozata A 

multikulturalizmus 

A szegregáció 

 

3.3.4.6.7 Asszertív és agresszív magatartásformák 

A magatartás fogalma 

A legtipikusabb magatartásformák 

Magatartási sémák: asszertív, passzív, agresszív, manipulatív Az 

agresszió fogalma 

Az agresszív magatartás jellemzői Az 

asszertív magatartás jellemzői 

Helyzetgyakorlatok 

 

3.3.4.6.8 Antiszociális magatartás, deviancia 

Az antiszociális személyiség 

Antiszociális magatartásformák 

Szerepjáték 

Helyzetgyakorlatok: az antiszociális magatartásformák kezelése az asszertív kommuniká- ció 

segítségével 

A norma és a deviáns viselkedés. A deviancia fogalma, jelenségei 

Deviáns viselkedésmódok (alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás, függőség, pszichoszexuá- lis 

rendellenességek, kóros elmeállapot, értelmi fogyatékosság) 

Helyzetgyakorlat: kommunikáció deviáns viselkedésjegyeket mutató személlyel 

 

3.3.4.6.9 A kriminológia és a bűnözés, a kriminális személyiség 

A bűnözés szerkezete 

A látens bűnözés 

A kriminális karrier 

A kriminális személyiség jellemzői, felismerése 

 

3.3.4.6.10 Áldozattan 

Az áldozattá válás esélyei 

Áldozatvédelem 
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3.3.5 Speciális testnevelés és önvédelem tantárgy                                   252+135 óra/252 óra 

 

3.3.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja a tanulók állóképességének folyamatos és szisztematikus javítása az élekori 

sajátosságok figyelembe vételével. 

 

3.3.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

3.3.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.3.5.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.3.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Képes a tartós, 

folyamatos önfej- 

lesztő munkára a 

kötelező fizikai 

felmérések minél 

eredményesebb 

végrehajtása érdek- 

ében 

 
Ismeri az erő, álló- 

képesség és gyorsa- 

ság fejlesztésének 

lehetőségeit, mód- 

szereit. 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Nyitott a feladatok 

megértésére, és 

motivált azok sike- 

res végrehajtásában. 

 

 

 

Tudatosan alakítja 

életmódját, táplál- 

kozását. 

 

 

 

Betartja az erő- 

állóképesség- 

fejlesztő gyakorla- 

tok hatékony végre- 

hajtásához szüksé- 

ges szabályokat. 

 

A hierarchikus 

szervezeteknél 

elvárt kommuniká- 

ciós szabályokat, a 

hierarchia megjele- 

nésének külső je- gyeit 

és az elvárt 

mozgásformák 

szabályait elfogad- 

ja, törekszik az 

 

 
Egészséges életmó- 

dot él, és ezzel 

együtt egészséges 

ét-rendet követ. 

Ismeri az egészsé- 

ges életmód alapel- 

veit, az egészséges 

emberi test műkö- 

dését és az egészsé- 

ges étrend összete- 

vőit. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Saját testsúlyával, 

illetve társa segítsé- 

gével edzi magát, 

amit súlyzós gya- 

korlatokkal is ki tud 

egészíteni. 

Elsajátítja a saját 

testsúlyos és a súly- 

zós edzésgyakorla- 

tok hatékony végre- 

hajtását. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Végre tudja hajtani az 

alapvető vezény- 

szavakat. 

Alapvető vezény- 

szavak és a rájuk 

adandó adekvát 

válaszok, mozgás- 
sorok ismerete. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Képes az elvárt 

alaki mozgás- 

formák szabályos 

kivitelezésére egyé- 

nileg, kötelékben és 
alakzatban. 

 

Ismeri az alaki 

mozgásformák 

végrehajtásának 

szabályait. 

 

 
Teljesen önállóan 
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Betartja a tisztelet- 

adás szabályait 

Tisztában van a 

tiszteletadás szabá- 

lyaival egyenruhá- 

ban és polgári ruhá- 

ban egyaránt. Ismeri a 

rendfokozatokat 
és azok jelzéseit. 

 

 

Teljesen önállóan 

alaki szabályok 

betartására. Folya- 

matos ön-reflexió 

jellemzi, amit alá- 

rendel szakmai 

fejlődésének. 

 

 

Nyitott a feladatok 

megértésére, moti- 

vált azok sikeres 

végrehajtásában. 

 

Önmaga védelmé- 

ben alkalmazza a 

szabadulás techni- 

káit, munkája során 

megakadályozza az 

intézkedés alá vont 

személy szabadulá- 
sát 

 

 
Ismeri a rendőri 

közelharc alaptech- 

nikáit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

3.3.5.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.5.6.1 Fizikai állóképesség fejlesztés 

Az életkorhoz tartozó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges ismeretek Az 

egészséges életmód elvei, az egészséges táplálkozás 

Erő és állóképesség fejlesztése saját testsúllyal és társsal, kondicionáló gépekkel és egy, illetve 

kétkezes súlyzókkal 

A rendvédelmi szerveknél és a Honvédségnél alkalmazott fizikai felmérések alapfeladatainak 

szabályos végrehajtási technikái: felülés, fekvőtámasz, helyből távolugrás, 4x10 m ingafutás, 

2000 m futás 

Az új felmérési rendszerbe való felkészités okán az utolsó tanében 135 óra kerűl beépítésre a 

képzésbe 

1. 12 perces folymatos evezőpados evezés gyakorásla és felmérése 
2. 12 perces cooper felmérések 
3. 12 perces úszásra való felkészítés és úszásoktatással valamint felméréssel. 

 

 

3.3.5.6.2 Alaki szabályok 

Alaki alapismeretek 

Utasítások, parancsok, vezényszavak fogadása 

Helyiségbe való belépés, és onnan való távozás rendje 

Alapvető vezényszavak végrehajtása: Vigyázz! Pihenj! Oszolj! 

Egyéni mozgásformák szabályszerű kivitelezése 

Kötelék, alakzat, igazodás 

Mozgásformák gyakorlása alakzata 

Tiszteletadás egyenruhában és polgári öltözetben 

 

3.3.5.6.3 Önvédelem 

Az emberi test sérülékeny pontjai 

Gurulások, esések 

Esés- és dobásgyakorlatok 

Hajfogás, nyakfogás, csuklófogás hárítása. 

Alapütések és alaprúgások 

Ütések: egyenes ütések, köríves ütések 

Védések: fej, test és altest védése 

Rúgások: térddel, térdre, lábszárra, gyomorra Bot 

támadás és védése 
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3.4 Közszolgálat és közigazgatás megnevezésű tanulási terület a Közigazgatási ügyin- 

téző szakmairány számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 573/573 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A közszolgálat és közigazgatás területén folyó képzések célja az olyan szakmai tudás nyújtása, 

amelynek birtokában a közigazgatáshoz tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez 

szükséges kompetenciák elsajátíthatók. Cél a közigazgatási és jogi ismeretek elsajátíttatása. 

 

3.4.1 Közigazgatási ismeretek tantárgy 403/403 óra 

 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló elsajátítja az államszervezet kialakulásával, működésével kapcsolatos adatokat. Bir- 

tokába jut a Kormány nemzetpolitikája képviseletéhez, valamint Magyarország Európai Uni- 

óhoz való viszonya megítéléshez szükséges információknak. Összefüggéseiben átlátja a köz- 

igazgatás rendszerét, a választási rendszert, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás 

helyét, szerepét, feladatát és egymáshoz való viszonyát. A megszerzett ismereteket felhasz- nálva 

képessé válik közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására, az elektronikus és az okmányirodai, a 

Kormányablak ügyintézésre, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli és titkos ügykezelői 

feladatok ellátására. 

 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 20%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Bemutatja a köz- 

igazgatás, a válasz- 

tási rendszer felépí- 

tését, működését és 

helyét, szerepét az 

Európai Unióban. 

Összefüggéseiben érti 

a végrehajtó hatalom 

helyét, 

szerepét, az állam- 

igazgatás és az 

önkormányzati 
igazgatás rend- 

szerét. 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Azonosul Magyar- 

ország nemzetpoli- 

tikájával és köz- 

igazgatási rendszer- 

ének működésével. 

 

Elkötelezett a köz- 

igazgatás szakmai 

 



312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közigazgatási eljá- 

rás keretén belül 
hivatalból vagy 

kérelemre hatósági 

eljárást folytat, 

elektronikus ügyin- 

tézést végez, köz- 

igazgatási ügyekben 

döntést készít elő, 

ügyfélkaput, hivata- 

li kaput használ. 

Ismeri az általános 

közigazgatási rend- 

tartásról szóló tör- 

vény előírásait, a 

szabályozott- és a 

központi elektroni- 

kus ügyintézési 

szol-gálatások rend- 

szerét, a döntés 

előkészítés fázisait. 

Ismeri a határvéde- 

lemmel kapcsolatos 

és a határforgalom 

ellenőrzés schenge- 

ni elveit, formáit, 

módjait, az utas 

kategóriákat, a 

Schengeni Informá- 

ciós Rendszer jelzé- 

seit. Ismeri a sze- 

mélyek és gépjár- 

művek okmányait, 

azok biztonsági 

jegyeit és hamisítá- 

suk jellemző megje- 

lenési formáit. Is- 

meri a közlekedési 

alapfogalmakat, a 

közlekedésben való 

rész-vétel feltételeit 

(KRESZ alapisme- 
retek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

és jog-szabályi 

előírásainak mara- 

déktalan betartása 

mellett. 

A személyiségi és az

 információs 

önrendelkezési 

jogokat tiszteletben 

tartva kommunikál. 

Szem előtt tartja a 

részrehajlástól men- 

tes  ügyintézést 

Kellő   empátiát 

tanúsít az ügyfelek 

irányába, a szüksé- 

ges mértékben ön- 

kritikus. 

Törekszik az ügyfe- 

lek problémájának 

megoldására. 

A kommunikáció 

során az általa kép- 

viselt szervezet 

értékeit tartja szem 

előtt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ismeri és használja a 

közigazgatási ügyek 

elektronikus 

rendszereit (ügyfél- 

kapu, hivatali kapu) 

Az ügyfelekkel és 

szervezeten belül 

szóban, írásban és 

elektronikus formá- 

ban kommunikál, 

kapcsolatot tart 

szükség esetén egy 

tanult idegen nyel- 

ven is. 

Tisztában van az 

ügyfélszolgálati 

feladatokkal. Ismeri 

az ügyfélszolgálati 

elektronikus ügyin- 

tézéshez használt 

adatbázisokat és 

azok kezelési mód- 

ját. 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

Szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő, 

levelező programok 

készség szintű 

használata 

Az ügyfelek szemé- 

lyes vagy írásos 

megkereséseit ki- 

vizsgálva az ügyin- 

tézés folyamatában 

közreműködik. 

 

Ismeri az ügyfél- 

kapcsolati speciális 

helyzetekhez illő 

kommunikációt. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.1.6.1 Közigazgatási alapismeretek 

A közigazgatás felépítése és funkciói 

A Magyary-program fő célkitűzései 

Az országgyűlési képviselők választása, jogállása A 

köztársasági elnök választása, jogállása 

Az országgyűlés megalakulása, feladata, működése 

Magyarország nemzetpolitikája 
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Adatvédelem és információszabadság 

Az Európai Unió és az európai parlamenti választási rendszer 

 

3.4.1.6.2 Államigazgatás 

Az államszervezet és a közhatalmi szervek Az 

államigazgatási szervek tagozódása 

A központi államigazgatási szervek és a főhivatalok 

A miniszterelnök, a kormány, a minisztériumok jogállása, megalakulása, feladatai, műkö- dése 

A kormányhivatalok és a járási hivatalok. a kormányablak 

 

3.4.1.6.3 Önkormányzati igazgatás 

Az önkormányzatiság és helyi közügy 

Az önkormányzati képviselők választása 

Az önkormányzatok típusai, megalakulásuk, feladat és hatásköre A 

helyi önkormányzatok működése, viszonya az állami szervekhez Az 

önkormányzatok államigazgatási feladatai 

A jegyző jogállása, fő feladatai 

 

3.4.1.6.4 Ügyviteli ismeretek 

Az ügyviteli folyamatok, az iratkezelés szakaszai, az ügyviteli dokumentumok kezelése A 

minősített adatok, a minősítésére vonatkozó szabályok, a minősítési eljárás folyamata A titkos 

ügykezelésre vonatkozó szabályok 

A számítógépes adatbázist kezelés, nyilvántartást készítés, adatgyűjtés, adatellenőrzés és 

adatszolgáltatás 

Informatikai, irodatechnikai eszközöket, berendezéseket használata, iratkezelési szoftvere- ket 

alkalmazása 

Különböző típusú hivatalos levelek, a jegyzőkönyv, feljegyzés, nyomtatvány, űrlap készí- tését 

Az adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat az ügyviteli tevékenységben 

 

3.4.1.6.5 A közigazgatási hatósági eljárás 

A közigazgatási eljárásjogi szabályozás kialakulása, rendszere, viszonya a szakigazgatási 

normákhoz 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapelvei, alanyi, tárgyi, területi és időbeli 

hatálya 

Hatáskör, illetékesség, eljáró hatóságok 

A hatósági ügy, az eljárás résztvevői, az eljárási cselekmények és a bizonyítás A 

közigazgatási hatósági eljárás szakaszai, lefolytatásának szabályai Döntéshozatal, 

döntésfajták 

A jogorvoslati és a végrehajtási eljárás 

 

3.4.1.6.6 Kormányablak ügyintézői ismeretek 

A Kormányablakok működése, feladatai, hatásköre 

Kormányablak ügyintéző feladatai 

Okmányirodai ügykörök 
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3.4.1.6.7 E-közigazgatás 

Az E-közigazgatás 

Az elektronikus dokumentum jellemzői, előállítása, hitelesítése Az 

elektronikus ügyintézés feltételrendszere 

Az elektronikus ügyintézés menete 

Az elektronikus rendszerek biztonsága 

Biztonsági esemény és kezelése, adatkezelési incidens 

Ügyfélkapu/Hivatali kapu használata 

A magyarorszag.hu kormányzati portál szolgáltatásai 

Elektronikus közigazgatási szolgáltatások 

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások Az 

elektronikus adatbázisok típusai az e-közigazgatásban 

 

3.4.1.6.8 Határvédelmi ismeretek 

Határrendészeti alapismeretek: az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak 

Az államhatárról szóló törvény feldolgozása, IJR alkalmazása a határőrizeti rendszerben A 

határrendészeti feladatokat meghatározó főbb jogi szabályzók 

A határrendészeti szolgálati ág feladatrendszere, felépítése. HRK helye, szerepe A 

Schengeni Határellenőrzési Kódex és Kézikönyv alapfogalmai 

A határforgalom-ellenőrzés: ellenőrzési módok (szisztematikus-célzott ellenőrzés), a határ- 

fogalom-ellenőrzés során alkalmazott technológiák, soron kívüli-, könnyített- és fokozott 

ellenőrzés 

Az úti okmányok, a határátléptető bélyegző és az úti okmányok lebélyegzésének szabályai 

Kompenzációs intézkedések és SIS találatkezelés 

Határvédelmi alapismeretek: tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, tömeges migráció 

kezelése 

Államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet Az 

államhatár rendje ellen irányuló erőszakos cselekmények 

 
 

3.4.2 Jogi ismeretek tantárgy 170/170 óra 

 

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék meg a polgári jog alapjait, szabálysértési alapfogalmakat, az egyes bűn- 

cselekmények és szabálysértések főbb jellemzőit. Ismerjék meg a helyszínbírságra vonatkozó 

általános szabályokat. A tanulók ismerjék meg a büntetőjog általános részének rendelkezéseit, a 

büntetőeljárás és a büntetésvégrehajtási jog alapjait. A kriminalisztika alapfogalmait, eszkö- zeit, 

módszereit. 

 

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 



315 

3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hatóság egyidejű 

értesítése mellett a 

bűncselekmény 

vagy szabálysértés 

elkövetésén tetten 

ért személyt elfogja, a 

hatóság kiérkezé- 

séig visszatartja. A 

bűncselekmény 

vagy szabálysértés 

elkövetéséhez hasz- 

nált, az elkövető 

birtokában lévő 

támadásra alkalmas 

eszközt elveszi. 

Ismeri a főbb polgári 

jogi fogalmakat 

(tulajdon, a birtok, a 

birtokvédelem és a 

jogos önhatalom. 

Ismeri a közigazga- 

tási hatósági és sza- 

bálysértési eljárások 

alapvető szabályait 

(hatásköri és illeté- 

kességi szabályok, 

vétkesség és társada- 

lomra veszélyesség, 

ügyfél és hatóság 

fogalma, főbb eljárá- 

si cselekmények és 

meghozható határo- 

zatok, szabálysértési 

és közigazgatási 

ügyekben. 

Ismeri a legjellem- 

zőbb szabálysértési 

(köznyugalom és 

tulajdon ellni, közle- 

kedési és közterület- 

re vonatkozó tényál- 

lások) és büntető 

tényállásokat (kor- 

rupciós, hivatali, 

köznyugalom elleni, 

vagyon elleni és 

vagyon elleni erő- 

szakos cselekmé- 

nyek, élet- és testi 

épség elleni cselek- 

mények, emberi 

szabadság és méltó- 

ság elleni, valamint 

hivatalos és közfel- 

adatot ellátó szemé- 

lyek elleni cselek- 

mények). 

Tisztában van a 

közveszély fogalmá- val 

és a közveszély 

helyszínének fogal- 

mával. Ismeri a 

büntetőeljárás alap- 

vető szabályait, az 

eljáró hatóságokat, 

az eljárásban érintett 

személyeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elkötelezett a biz- 

tonság fenn-tartása és 

megőrzése iránt. Kész 

a tetten ért személy 

ellen sza- bályosan 

fellépni. 

A rendelkezésre 

álló információk 

alapján az optimális 

döntést hozza meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Különböző esz- 

közökkel képes 

rákeresni a tan- 

anyag témaköréhez 

illeszkedő, releváns 

információkra on- 

line forrásokban (pl. 

netjogtár) 
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3.4.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.2.6.1 Polgári jogi ismeretek 

A polgári jog fogalma 

A Polgári Törvénykönyv szerkezete A 

polgári jog alapelvei 

A személy fogalma 

Jogképesség, cselekvőképesség fogalma, az ember cselekvőképessége A 

személyhez fűződő jogok sérelmének esetei 

A személyhez fűződő jogok védelmének polgári jogi eszközei A 

szerződés fogalma 

A tulajdonjog alanya, tárgya és tartalma A 

birtok, a birtok fajtái 

A birtokvédelem és a jogos önhatalom 

 

3.4.2.6.2 Szabálysértési jogi ismeretek 

A szabálysértés alapjai, az elkövetők, eljáró hatóságok 

Szabálysértési eljárás lefolytatásának alapvető szabályai 

Helyszíni bírságra vonatkozó szabályok 

Rendzavarás, 

Garázdaság 

Tulajdon elleni szabálysértés. 

Magánlaksértés 

Tiltott prostitúció 

Valótlan bejelentés 

Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése 

Járművezetés az eltiltás hatálya alatt 

Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése 

Csendháborítás 

Köztisztasági szabálysértés 

Veszélyeztetés kutyával 

Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése 

Becsületsértés 

Koldulás 

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés 

Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysér- tés 

A helyszín biztosításával kapcsolatos szabálysértés Ittas 

vezetés 

A közúti közlekedés rendjének megzavarása 

Engedély nélküli vezetés 

Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés 

Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 

A felsorolt szabálysértések elkövetési magatartásai, fogalomrendszere, elkövetője, szank- ciói, 

valamint elhatárolása más szabálysértésektől, bűncselekményektől 
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3.4.2.6.3 Büntetőjog általános rész 

A Btk. hatályai, bűncselekmény fogalma, elemei, bűntett, vétség, elkövetők A 

szándékosság és gondatlanság 

A szándékos bűncselekmény szakaszai, jogos védelem, végszükség, (kizáró, meg-szüntető okok), 

fiatalkorúakra vonatkozó különleges rendelkezések 

Az általános törvényi tényállás eleme 

 

3.4.2.6.4 Büntetőjog különös rész 

Korrupciós bűncselekmények: hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása 

Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények: rablás, kifosztás, zsarolás, önbíráskodás 

Vagyon elleni bűncselekmények: lopás, rongálás, csalás, orgazdaság, jármű önkényes elvé- tele 

Köznyugalom elleni bűncselekmények: garázdaság, közveszéllyel fenyegetés 

Hivatalos személy elleni bűncselekmények hivatalos személy elleni erőszak, közfel-adatot ellátó 

személy elleni erőszak 

Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények: személyes adattal 

visszaélés, magánlaksértés, rágalmazás, becsületsértés 

Élet, testi épség, egészség elleni bűncselekmények: emberölés, testi sértés, segítség-nyújtás 

elmulasztása, cserbenhagyás 

Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények: kábítószer kereskedelem, kábítószer bir- toklása 

Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények: hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, 

bűnpártolás 

A közbiztonság elleni bűncselekmények: közveszély okozása 

 

3.4.2.6.5 Büntetőeljárás-jog 

A büntetőeljárás fogalma, jogforrásai, a büntetőeljárási törvény szerkezeti felépítése és ha- tálya 

A büntetőügyekben eljáró hatóságok és feladataik 

A büntetőeljárásban résztvevő személyek: a terhelt, a védő, a sértett, egyéb személyek A 

fiatalkorúakra vonatkozó külön szabályok 
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3.5 Kommunikáció a közszolgálatban megnevezésű tanulási terület a Közigazgatási 

ügyintéző szakmairány számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:                                               335+144 óra/335 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A közszolgálat területén folyó képzések egyik legfontosabb célja a tanulók kommunikációs 

készségeinek javítása. A tanulási terület elvégzésének célja olyan szakmai tudás nyújtása, 

amelynek birtokában a képzési területen dolgozó szakember stabil önismeret és stresszkezelé- si 

ismeretek birtokában képessé válik különböző kommunikációs helyzetekben szakszerű in- 

tézkedésekre. 

A tanulási terület tananyagában helyet kapnak az egyes segédtudományok alapismeretei is, 

amelyek segíthetnek a különböző személyiségtípussal rendelkező, eltérő élethelyzetben és 

érzelmi állapotban levő állampolgárok megértésében, a velük szembeni empatikus fellépés- ben. 

A tananyagban komoly súllyal szerepelnek a szakmai, hivatali és digitális kommunikáció is- 

meretanyagai is 

 

3.5.1 Szakmai kommunikáció tantárgy 31/31 óra 

 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A szakmai kommunikációs tantárgy célja a rendőri intézkedésekhez igazodó, világos, egyér- 

telmű kommunikáció fejlesztése, a Rendőrség külső és belső kommunikációs elvárásainak 

megismertetése. 

A tanuló szerezze meg az egyes szakmai szituációk során szükséges képességeket, ismerete- ket, 

az ügyfélszolgálati kommunikáció, a panaszkezelés, a hivatalos kommunikációs helyze- tek 

során, a jelentések, beszámolók, jegyzőkönyvek készítésével kapcsolatos elvárásokat. 

Pszichológiai ismeretek segítségével képessé válik személyek ki- és meghallgatására, tömeg- 

kezelésre. 

Alapvető irat- és ügykezelési, adatvédelmi ismereteket szerez. 

 

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség 

 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Hatékony és adek- 

vát módon kommu- 

nikál hivatali mun- 

kája során az állam- 

polgárokkal és saját 

munkatársaival. 

Ismeri az ügyfelek- 

kel történő kommu- 

nikációs szabályo- 

kat (köszönési és 

udvariassági szabá- 

lyok, hivatalos 
nyelvezet). 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megegyezésre töre- 

kedve határozottan 

kommunikál. 

 

Szakmai igényes- 

ségre, szakszerűség- 

re, pontosságra 

törekszik feladatel- 

látása során. 

 

Az adatvédelmi, irat 

és ügykezelési sza- 

bályok betartásával 

végzi hivatali mun- 

káját. 

 

 

 

 

 

 
 

A feladatkörében 

megtett intézkedé- 

sekről elöljárójának 

vagy felettesének 

írásbeli jelentést 

készít vagy szóban 

jelent a szervezeti 

előírások szerint 

Alkalmazói szinten 

ismeri a hivatalos 

kommunikáció 

műfaji jellemzőit. 

 

Alkalmazói szinten 

ismeri a jelentés, 

jegyzőkönyv, fel- 

jegyzés fő tartalmi 

követelményeire 

vonatkozó szakmai 

elvárásokat. 

 

Ismeri a hierarchi- 

kus szervezet hiva- 

talos írásbeli és 

szóbeli kommuni- 

kációjára vonatkozó 

szabályokat, elvárá- 

sokat, a szakmai 
nyelv kifejezéseit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Tájékoztatja az 

ügyfeleket az általa 

végzendő intézke- 

dés indokáról, a 

felhatalmazásáról, az 

intézkedés elleni 

panaszkezelési 
eljárásról. 

 

Ismeri az ügyfelek 

és állampolgárok 

tájékoztatására 

vonatkozó jogsza- 

bályi kötelezettség 

tartalmát. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

3.5.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.1.6.1 A hivatalos kommunikáció műfaja 

A hivatalos szóbeli kommunikáció fejlesztése: a szóbeli megnyilatkozás. A 

hivatalos témájú írásbeli kommunikáció: a hivatalos szöveg jellemzői. 

A hivatalos levél felépítése, formai követelményei. Kiemelések, hitelesítés. 

Irattovábbítás elektronikus módon. 

Az önéletrajz írásának szabályai. Motivációs- vagy kísérőlevél. 

 

3.5.1.6.2 Ügyfélszolgálati kommunikáció, panaszkezelés 

Panasz és közérdekű bejelentés kommunikációs kezelése. 

Az írásbeli ügyfél-kommunikáció típusai, jellemzői. A válaszlevél. 
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3.5.1.6.3 Utasítások, feladatok megfogalmazása, fogadása 

Utasítások, kérések adása, illetve fogadása az udvarias kommunikáció szabályainak betar- tásával. 

 

3.5.1.6.4 A kommunikáció szerepe az ügyfélkommunikációban. A rendőri intéz- 

kedések kommunikációja 

Szervezeti kommunikáció: kommunikáció a szervezeten kívül és belül. A 

rendőri fellépés verbális és nonverbális eszközei. 

Helyzetnek megfelelő kommunikáció az intézkedések során különböző nemű, életkorú, társadalmi 

helyzetű, stb. személyekkel helyzetgyakorlatokban. 

Verbális és nonverbális kommunikációs jelzések megfigyelése, helyes értelmezése: sze- 

mélypercepció szakmai helyzetekben. 

 
 

3.5.2 Digitális kommunikáció és gépírás tantárgy                                    242+72/242 óra 

 

3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló a digitális kommunikáció és gépírás tanulása során a hivatali munkája során szüksé- 

ges infokommunikációs szakmai ismeretekhez jut. 

Megtanulja a hang- kép rögzítésének szabályait 

Rendvédelmi híradástechnikai ismereteket szerez. 

Hivatalos iratokat szerkeszt. 

Megtanulja az online hivatali ügyintézés alapjait. 

Magabiztos tízujjas vakírás gyakorlati ismeretekkel rendelkezik. 

Robotzsaru gyakorló rendszeren történő 

iratszerkesztés a balatonfüredi rk,oktató termében 

11.évfolyamban 2 óra időtartamban tömbösítve 

negyedévente 3 nap 3x8 óra időtartamban 

munkaidőben 

 

 

 

3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Érettségi végzettség és középfokú szakképesítés 

 

3.5.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.5.2.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.5.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Irodatechnikai, 

információs és 

kommunikációs 

eszközöket, beren- 

dezéseket kezel, 

használ, adatrögzí- 

tést végez. 

Ismeri az alapvető 

szerkesztési, adat- 

nyilvántartási felü- 

letek felhasználói 

funkcióit, lehetősé- 

geit. 

 

 

Teljesen önállóan 

A jogszabályok és 

szakmai előírások 

által előírt doku- 

mentáció vezetésé- 

ben precizitás jel- 

lemzi. 
Precízen, igényesen 

 
 

Adatrögzítést végez 

informatikai, digitá- 

lis eszközökön. 

A munkavégzéshez 

kötődő nyomtatvá- 

nyokat, beszámoló- 

kat, jelentéseket 

minden esetben 

pontosan, előírás- 
szerűen tölti ki. 

Azonosítja a külön- 

böző tevékenysé- 

gekhez köthető 

nyomtatványsablo- 

nokat és tudja tar- 

talmi egységeit 

értelmezni. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

végzi dokumentáci- 

ós tevékenységét. 

Kellő empátiát tanúsít 

az ügyfelek irányába, 

a szüksé- ges 

mértékben ön- 

kritikus. 

Az ügyfelek véle- 

ményét tiszteletben 

tartva, törekszik a 

problémájuk haté- 

kony megoldására. 

Törekszik a hibátlan 

és pontos munka- 

végzésre. 

 

 

 

Az ügyfelekkel és 

szervezeten belül 

szóban, írásban és 

elektronikus formá- 

ban kommunikál, 

kapcsolatot tart. 

 

 

Ismeri az ügyfél- 

szolgálati elektroni- 

kus ügyintézéshez 

használt adatbázi- 

sokat és azok keze- 

lési módját. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Különböző esz- 

közökkel (sz.gép, 

mobil eszköz) képes 

regisztrálni és be- 
lépni az iskola 

elektronikus oktatá- si 

rendszerébe, 

felhasználóként 

önállóan rákeres 

segéd-anyagokra, 

teszteket, kérdőíve- 

ket tölt ki. 

Az ügyfelek szemé- 

lyes vagy írásos 

(papíralapú vagy 

elektronikus) meg- 

kereséseit (pl. pa- 

nasz, reklamáció, 

kifogás) kivizsgálva a 

keletkezett ügyet 

megoldja és az 

ügyintézés folyama- 

tában közreműkö- 

dik. 

 

 
Ismeri az ügyfél- 

kapcsolati speciális 

helyzetekhez illő 

kommunikációt 

(különböző nemű, 

életkorú, társadalmi 

helyzet). 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Bármely típusú 

szöveget tízujjas 

számítógépes adat- 

beviteli módszerrel 

gépel be. 

Alkalmazói szinten 

ismeri az elektroni- 

kus írástechnikát, a 

helyes test- és kéz- 

tartást, fogás- és 
leütéstechnikát. 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Előkészíti a számí- 

tógépes íráskörnye- 

zetet. 

 

3.5.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.2.6.1 Gépelés, szövegformázás alapjai 

Szövegbeviteli technikák kialakítása, különös tekintettel számok, írásjelek, adatcsoportok hibátlan 

rögzítésére. 

Az iratok mentésének folyamata. 

Mentés nyomtatóra, fájlba. 
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3.5.2.6.2 Hivatalos iratok szerkesztése 

Az ügyiratok típusai, szerkezeti elemei, részei. 

A hivatalos iratban alkalmazott nyelvtani szabályok. A 

hivatalos iratok formai követelményei 

 

3.5.2.6.3 E-kommunikáció 

Az elektronikus közlésforma alapvető udvariassági követelményei. Az 

elektronikus levél formai követelményei. 

Az elektronikus aláírás. 

Netikett. 

3.5.2.6.4 Online ügyintézés. 

Űrlapok, nyomtatványok elektronikus kitöltése. Az 

Ügyfélkapu. 

A webes ügysegéd. 

 

3.5.2.6.5 Gépírás gyakorlat 

A tízujjas vakírás alapjai. 

Betűtanulás. Alaptartáson kívüli betűk írástechnikája. 

Gépírás-technikai alapgyakorlatok. Szövegmásolás, rögzítés, sebességfokozás. 

Írásbiztonság megerősítése. 

Különleges másolási feladatok. Diktátum. 

Idegen nyelvű gépírás. 

 
 

3.5.3 Szakmai kommunikáció idegen nyelven tantárgy                                   62+72/62 óra 

 

3.5.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A szakmai idegen nyelv tanításának célja a rendészet és közszolgálat ágazatban végzett mun- ka 

során alkalmazandó szakkifejezések elsajátítása, gyakorlása komplex szituációkhoz kap- 

csolódóan az önálló, egyre magasabb szintű idegen nyelvi kommunikáció érdekében 

 

3.5.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

3.5.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.5.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.5.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
Külföldi állampol-   Elfogadja a tanulási  
gárokkal való Ismeri az üdvözlé-  szituációkban al- 

szakmai kommuni- sek, köszönések,  kalmazandó kom- 

kációja során al- 
kalmazza az idegen 

megszólítások, 
búcsúzás idegen 

Teljesen önállóan 
munikációs eszkö- 
zök fontosságát. 

nyelvű köszönése- nyelvi kifejezéseit,  Törekszik a saját 
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ket, udvariassági módbeli segédigéit.  tanulási és munka- 

fordulatokat.   tevékenységében a 

 

 
Kiválasztja a meg- 

felelő idegen nyelvi 

formulákat útbaiga- 

zításhoz. 

Megérti a segítsé- get, 

felvilágosítást kérő 

külföldi állam- polgár 

kérdéseit. 

Alkalmazási szinten 

ismeri az útbaigazí- 

táshoz szükséges 

kifejezéseket, mon- 

datokat. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

fejlődésre. 

Tanulási helyzetek- 

ben, szituációs 

feladatokban nyitott a 

tudását nővelő 

tevékenységekre. 

 

Udvarias felszólító 

mondatokat képez 

idegen nyelven. 

Képes idegen nyel- 

ven a rendészet és 

közszolgálat terüle- 

tén végzett munká- 

hoz kötődő, 

együttműködésre 

ösztönző, kérő, 

felszólító kommu- 

nikációra. Felvilá- 

gosítást ad az intéz- 

kedés folyamatáról 

és menetéről. A 

jelentés elkészítésé- 

hez adatot, informá- 

ciót gyűjt. 

 

 

 

 

 

 
Ismeri a felszólító 

mód képzésének 

lehetőségeit idegen 

nyelven. 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Idegen nyelven a 

személyi adatokat 

kikérdezi és az 

okmányokat elkéri 

probléma esetén 
visszacsatolást 

fogalmaz meg 

 
Ismeri az okmány- 

ellenőrzéshez kap- 

csolódó kifejezése- 

ket. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Idegen nyelven 

személy- és tárgyle- 

írásokról torzulás- 

mentes, valósághű 

adatokat gyűjt. 

Tudja a személy-és 

tárgyleíráshoz kap- 

csolódó kifejezése- 

ket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.5.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.3.6.1 Nyelvtani rendszerezés I. 

Leggyakoribb igeidők ismétlése. 

Múltra vagy jövőre vonatkozó kérdő mondatok szerkesztése, válaszadás. 

 

3.5.3.6.2 Nyelvtani rendszerezés II. 

Jelen, múlt és jövő idejű feltételes mód. 

Módbeli segédigék használata. 

Kérdésfeltevés, releváns válaszadás a szórendi, mondatszerkesztési szabályok betartásával, a 

prepozíciók és kötőszavak precíz használatával. 

 

3.5.3.6.3 Udvariassági formulák, utasítások, kérések idegen nyelven 

Napszaknak megfelelő köszönés. Bemutatkozás. 

Udvarias felszólító mondatok képzése. 

A témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok 
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Idegen előtt bemutatkozás és tájékoztatás Balatonfüredről és környékéről, 

annak idegenforgalmáról és az aktuális veszélyforrásokról.  

Felvilágosítás, segítségnyújtás, útbaigazítás Gyakran előforduló kérdésekre 

adott válaszlehetőségek. Külföldi személy útbaigazítása. 

A témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok 

 

3.5.3.6.4 Személy- és tárgyleírás 

Személyleírásra vonatkozó kérdések állítása és válaszok értelmezése (eltűnt személy, tá- madó 

személy, stb. leírására történő rákérdezés, személyleírás felvétele). 

Tárgyleírás szókincse (elveszett/ ellopott tárgy leírására vonatkozó kérdések). A 

témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok. 

 

3.5.3.6.5 Okmányfajták 

Okmányok ellenőrzése, okmányok nevei, az ezekben szereplő adatok megnevezése. Az 

okmányellenőrzéssel kapcsolatos intézkedéshez szükséges kifejezések. 

Okmányok ellenőrzéséhez kapcsolódó felszólító mód és melléknévragozás elsajátítása, gyakorlása. 

3.6 Speciális testnevelés megnevezésű tanulási terület a Közigazgatási ügyintéző szak- 

mairány számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:                                                           483/438 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tantárgy célja a tanulók fizikai állóképességének, erőnlétének fejlesztése, valamint a rendőri 

munka során alkalmazott önvédelmi technikák elsajátíttatása. A tanuló legyen képes a munka- 

végzéséhez kapcsolódó testi kényszer és kényszerítő eszközök szakszerű alkalmazására 

 

3.6.1 Erő- állóképesség fejlesztés tantárgy 144/93 óra 

 

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja a tanulók állóképességének folyamatos és szisztematikus javítása az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével 

 

3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.6.1.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Tartós, folyamatos 
Alkalmazói szinten 

tisztában van az erő, 

állóképesség és 

gyorsaság fejleszté- 

  

 

 
Nyitott a feladatok 

 
önfejlesztő munkát  

végez a kötelező 

fizikai felmérések 
minél eredménye- 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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sebb végrehajtása sének lehetőségei- 

vel, módszereivel. 

 megértésére, és 

motivált azok sike- 

res végrehajtásában. 

Tudatosan alakítja 

életmódját, táplál- 

kozását. 

Betartja az erő- 

állóképesség- 
fejlesztő gyakorla- 

tok hatékony végre- 

hajtásához szüksé- 

ges szabályokat. 

érdekében.  

 Ismeri az egészsé-   

Egészséges életmó- 

dot él, és ezzel 

együtt egészséges 

étrendet követ. 

ges életmód alapel- 

veit, az egészséges 

emberi test műkö- 

dését és az egészsé- 

ges étrend összete- 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 vőit.  

Saját testsúlyával, 
Elsajátítja a saját 

testsúlyos és a súly- 

zós edzésgyakorla- 

tok hatékony végre- 

hajtását. 

  
illetve társa segítsé-  

gével edzi magát, Instrukció alapján 

amit súlyzós gya- részben önállóan 

korlatokkal is ki tud  

egészíteni  

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.1.6.1 Fizikai állóképesség fejlesztés 

Az életkorhoz tartozó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges ismeretek. Az 

egészséges életmód elvei. Az egészséges táplálkozás. 

Erő- és állóképesség fejlesztése saját testsúllyal és társsal, kondicionáló gépekkel és egy, illetve 

kétkezes súlyzókkal. 

A rendvédelmi szerveknél és a Honvédségnél alkalmazott fizikai felmérések alapfeladatainak 

szabályos végrehajtási technikái: felülés, fekvőtámasz, helyből távolugrás, 4x10 m ingafutás, 

2000 m futás. 

 
 

3.6.2 Önvédelem tantárgy 216/106 óra 

 

3.6.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanulása során a tanuló képessé válik önmaga megvédésére, a saját magát és máso- kat 

ért jogtalan támadás kivédésére, az ellene támadók harcképtelenné tételére egyedül vagy társaival. 

Alkalmazói szinten megismeri az emberi test sérülékeny pontjait, és ezt az ismeretet használni 

tudja közelharcban 

 

3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.6.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.6.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

3.6.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Önmaga védelmé-     
ben alkalmazza a   Nyitott a feladatok 

szabadulás techni- Alkalmazói szinten  megértésére, moti- 
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káit, munkája során 
megakadályozza az 

ismeri a rendőri 
közelharc alaptech- 

Teljesen önállóan 
vált azok sikeres 
végrehajtásában. 

intézkedés alá vont nikáit.  Járőrtársával történő 
személy szabadulá-   együttműködés 

sát   során elfogadja a 

Elhárítja az eszkö- 

zös- és eszköz nél- 

küli jogtalan táma- 

dásokat. 

Ismeri a rendőri 

közelharc alap- 

technikáit. 

 
Teljesen önállóan 

kölcsönös függési 

helyzetet, és alkal- 

mazkodik hozzá. 

 

Használja az aktív 

vagy a passzív 

ellenállás megtöré- 

sére kialakított 

technikákat. A 

helyzethez illeszke- 

dő elvezetési fogá- 
sokat alkalmaz. 

 

 
Ismeri a testi kény- 

szer alkalmazásának 

technikáit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Különböző test- 

helyzetekben lévő 

személy bilincselé- 

sét végre tudja 

hajtani 

Tudja a szabályos 

bilincselési helyzet 

kialakításának tech- 

nikáit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Rendőrbot alkalma- 

zását igénylő intéz- 

kedései során szak- 

szerű fogásokat, 

hárításokat hajt 

végre. 

 
Ismeri a rendőrbot 

alkalmazásának 

technikáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Személye vagy 

járőrpárja ellen 

indított támadásokat 

hatékonyan hárítja. 

Védekezési techni- 

kákat alkalmaz 

egyénileg vagy 

párban. 

Tevékenységét, 

magatartását társá- 

val összehangolja. 

 

 

 
Ismeri az egyénileg 

és járőrpárban vég- 

rehajtott védekezés 

technikáit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.6.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.2.6.1 Önvédelmi technikák 

Az emberi test sérülékeny pontjai. 

Gurulások, esések. 

Esés- és dobásgyakorlatok. 

Hajfogás, nyakfogás, csuklófogás hárítása. 

Alapütések és alaprúgások. 

Ütések: egyenes ütések, köríves ütések. 

Védések: fej, test és altest védése. 

Rúgások: térddel, térdre, lábszárra, gyomorra. Bot 

támadás és védése 

 

3.6.2.6.2 Közelharc alaptechnikák 

Szabadulás technikák. 

Eszközös és eszköz nélküli támadások elhárítása. 

Földrevitel, szabályos bilincselési helyzet kialakítása. 
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Több ellenfél elleni védekezés egyénileg vagy járőrtárs segítségével 

3.6.3 Lövészet tantárgy 123/139 óra 

 

3.6.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A lövészet tantárgy tanításának célja a fegyverek szakszerű kezeléséhez szükséges jártasság 

kialakítása és megszilárdítása. A változó viszonyok és helyzetek között megtanítani a tüzelés 

fogásait és szabályait, készséggé fejleszteni a célok gyors, pontos leküzdését különböző kö- 

rülmények között más és más távolságokban, valamint tüzelési testhelyzetekben 

 

3.6.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.6.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.6.3.4 A képzés órakeretének legalább 75%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.6.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

A folyamatok ré- 

szekre bontásával 

képes a fegyelme- 

zett és fókuszált 

lövészeti gyakorlás- 

ra fejlődése érdeké- 

ben. 

Elsajátítja a pontos 

találat eléréshez 

alkalmazható mód- 

szereket, mint a 

fegyver helyes 

elsütését szárazgya- 

korlás keretében. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önmagára nézve 

kötelezőként fogad- ja 

el a lőkiképzés 

szabályrendszerét. 

 

A lőkiképzés min- 

den feladathelyze- 

tében felelősségtu- 

dattal tevékenyke- 

dik. 

 

Célzás, irányzás és az 

elsütés technikáit 

alkalmazva pontos 

lövés leadására 

törekszik. 

Ismeri a pontos 

lövés leadásának 

befolyásoló ténye- 

zőit. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

A célok gyors, 

pontos leküzdésére 

hajtja végre külön- 

böző körülmények 

között, más és más 

távolságokban. 

Összekapcsolja a 

lőfegyverekkel 

kapcsolatos ismere- 

teit, tudássémákat 

komplex lőgyakor- 

latok végrehajtása 
során. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

A lőfegyverek 

használatával kap- 

csolatos ismeretei 

pontosak, a lőgya- 

korlattal kapcsola- 

tos biztonsági- és 

tiltó rendszabályo- 

kat munkavégzésére 

tekintettel értelme- 
zi, alkalmazza. 

 

 

 
Ismeri és betartja a 

biztonsági protokol- 

lokat. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

3.6.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.3.6.1 A lőfegyverek fajtái, működési elvei 
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A légfegyverek megjelenése, helye a lőfegyverek körében. 

 

3.6.3.6.2 A légfegyverek csoportosítása, működési elvei. 

A légfegyverek fajtái. 

A légfegyverek működése. 

A légfegyverek működési mechanizmusuk alapján történő csoportosítása. A 

légfegyverek kalibere. Lövedék típusok. 

 

3.6.3.6.3 Lőelmélet, ballisztika 

Lövészeti alapismeretek 

 

3.6.3.6.4 Célzás, lehetséges célzási hibák 

A célzás közben elkövethető lehetséges hibák. 

A célzást támogató légzéstechnika. 

 

3.6.3.6.5 A pontos lövés feltételei, befolyásoló tényezők, az irányzék beállítása 

A pontos találat eléréséhez alkalmazható módszerek. 

A lövés pontosságát befolyásoló tényezők. Az 

irányzék beállítás jelentősége 

 

3.6.3.6.6 Biztonsági és módszertani szabályok 

A lőfegyverek használatával kapcsolatos biztonsági és tiltó szabályok 

 

3.6.3.6.7 Vezényszavak és utasítások a lőgyakorlaton 

A lőgyakorlaton elhangzó jellemző vezényszavak 

 

3.6.3.6.8 A fegyver ellenőrzése 

A fegyver ellenőrzése a lőgyakorlat előtt. 

A fegyver ellenőrzése a lőgyakorlat befejezése után 

 

3.6.3.6.9 Gyakorlati lőelőkészítő foglalkozás légfegyverrel 

A lőgyakorlatok végrehajtása során alkalmazott védőeszközök anyagismerete. A 

lőgyakorlatok végrehajtására vonatkozó szabályok. 

Lőgyakorlat végrehajtása álló helyzetből, légpuska céllapra és bukó célra. 

 

3.6.3.6.10 Lőgyakorlat airsoft maroklőfegyverre 

Pontossági lőgyakorlatok. 

Gyorsasági lőgyakorlatok. 

Komplex lőgyakorlatok tárcserével, fedezékhasználattal, egykezes fegyverfogással, erő- sebbik, 

gyengébbik kézzel. 

Lőgyakorlat zavaró körülmények között 
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3.7 Magánbiztonság és vagyonvédelem – Közigazgatási ügyintéző megnevezésű tanulá- 

si terület a Közigazgatási ügyintéző szakmairány számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 108/108 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület fő célja, hogy bevezesse a tanulókat a magánbiztonság területére, megértsék a 

közbiztonság, biztonság, magánbiztonság fogalmát, átlássák és megismerjék az állampolgá- rok 

saját biztonságuk érdekében és nem állami szervezetek működése keretében ellátható, 

biztonságukat védő vagy biztonsági szintjüket magasabb szintre emelő tevékenységeinek kö- rét. 

A személy- és vagyonvédelem c. tantárgy a civil vagyonvédelmi alapok körében a ma- 

gánbiztonság alapfogalmaival, főbb jogi szabályozóival, a magánbiztonsági piaci szolgáltatást 

nyújtókkal szembeni elvárásokkal foglalkozik. A személy- és vagyonvédelmi tevékenységek 

körében az egyes technikai és személyerős tevékenységeket és gyakorlásuk szakmai elvárásait 

tárgyaljuk. 

 

3.7.1 Személy- és vagyonvédelem - Közigazgatási ügyintéző tantárgy 108/108 óra 

 

3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy a magánbiztonság alapfogalmaival (közrend, biztonság, közbiztonság, veszély, 

kockázat, veszélyeztetettség, biztonságérzet), főbb jogi szabályozóival (Alaptörvény, a sze- mély- 

és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről személyiségi jogok, 

tulajdonjogi szabályai) ismertet meg a közrend és közbiztonság, biztonság fenntartása iránti 

elkötelezettség kialakítása érdekében. A vagyonőr általános feladatai (bűnmegelőzés, megbí- zó 

jogos érdekeinek képviselete), általános etikai elvárások, szakmai követelmények ismerete a 

pontos és piac által elvárt feladatvégzéshez szükséges. 

 

3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.7.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.7.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.7.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A megbízó által 

meghatározott tar- 

talmú őrutasítás 
alapján az őrzött 

létesítménybe törté- 

nő be- és kiléptetést a 

személyek azono- 

sításával, csomag- 

juk és/vagy gépjár- 

művek átvizsgálá- 

sával végzi. 

Ismeri a magánbiz- 

tonsági szolgáltatá- 

sok rövid történetét, 

a jellemző rendvé- 

delmi és rendészeti 

tevékenységeket 

(személy- és va- 

gyonvédelem) főbb 

jogi szabályozóit, az 

egyes tevékenysé- 

gek gyakorlásának 

főbb feltételeit. 

 

Alkalmazói szinten 

ismeri a személy be- 

és kiléptetés 

szabályait, az tevé- 

kenység végzéséhez 

alkalmazott IKT 

eszközök használa- 

tát. 

 

Ismeri a kulcsnyil- 

vántartás szerepét, a 

kiadás- és visszavé- 

telezés jellemzőit és 

dokumentálását, a 

kulcs felvételi- 

jogosultság vizsgá- 

latára vonatkozó 

szakmai szabályo- 

kat. 

 

Alkalmazói szinten 

ismeri a gépjármű 

átvizsgálás szabá- 

lyait be-és kilépés 

esetére. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a csomag-, 

szállítmány-, és 

áruellenőrzés és 

átvizsgálás szabá- 

lyait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Feladatát éberen és 

kritikus szemlélettel 

végzi. 

A lehetséges riasz- 

tási eseményeket 

éber és kritikus 

módon figyeli. Az 

eszközök adatait 

folyamatosan frissí- 

ti. 

Ismeri a járőrszol- 

gálat ellátására 

vonatkozó jogi és 

szakmai szabályo- 

kat. Ismeri a hely- 

színbiztosítás szak- 

mai elvárásait. 

A szolgálat átadása 

és átvétele fegyel- 

mezetten, precízen 

és szabályosan 

dokumentáltan 

történik. Szolgálati 

elöljáróival és társa- 

ival tisztelettel 

kommunikál. Szol- 

gálatát kulturáltan, az 

alaki előírások- nak 

megfelelően 

látja el. Tiszteletben 

tartja és elfogadja a 

fel- adatellátásra 

vonat- kozó 

elvárásokat, 

szabályokat. A 

hierarchikus szerve- 

zeti kultúrára érték- 

ként tekint. 

Precizitás, kritikus 

szemlélet, éberség a 

munkavégzés során. 

Nagyfokú együtt- 

működés a végre- 

hajtásban résztve- 

vők között. 

Elkötelezett a biz- 

tonság fenntartása és 

megőrzése iránt. 

Kész a tetten ért 

személy ellen sza- 
bályosan fellépni. 

 

Az összeköttetésre 

szolgáló és a telepí- 

tett biztonságtech- 

nikai eszközök, 

rendszerek kezelés- 

ével objektumot 
őriz. 

Ismeri a főbb objek- 

tumvédelmi rend- 

szereket és megol- 

dásokat, a védelmi 

szinteket, a rádió- 

forgalmazás eszkö- 

zeit és szabályait. 

 

 

Teljesen önállóan 
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Belső és közterületi 

járőrszolgálatot lát el, 

valamint hely- 

színellenőrzést 

végez a riasztásra 

kivonuló 
szolgálat tagjaként. 

Ismeri a járőrszol- 

gálat ellátására 

vonatkozó jogi és 

szakmai szabályo- kat. 

Ismeri a hely- 

színbiztosítás szak- 

mai elvárásait. 

 

 

Teljesen önállóan 

Kész saját vagy 

mások védelmében 

kényszerítő testi erő 

vagy kényszerítő 

eszköz használatá- 

val fellépni. 

Elkötelezett a táma- 

dás elhárítása során a 

fokozatosság, 

eredményesség, 

szükségesség és 

arányosság elveinek 

betartásában. 

Az élet- és testi 

épség védelmét 

szem előtt tartja az 

intézkedés során. 

Pártatlan és szabá- 

lyos munkavégzés a 

rend fenntartásának 

érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A megbízó és a 

foglalkoztató által 

előírt rendben átad- 

ja és átveszi a szol- 

gálatot. 

Ismeri a szolgálat 

ellátásnak szabálya- it 

(szolgálat átadása és 

átvétele, infor- 

mációk rögzítése a 

szolgálati dokumen- 

tumokban, szolgála- 

ti érintkezés szabá- 

lyai, szolgálat ellá- 

tására vonatkozó 

alaki szabályok.) 

 

Tisztában van a 

megbízó és a fog- 

lalkoztató fogalmá- 

val, a megbízás és a 

munkaszerződés, 

hivatásos szolgálati 

viszony főbb jel- 

lemzőivel, a mun- 

kavégzésre vonat- 

kozó munka-, bal- 

eset- és környezet- 

védelmi szabályok- 

kal. Ismeri a tűzvé- 

delmi és tűzmeg- 

előzési szabályokat, 

a tűzoltó készülék 

használatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Pénz- és értékszállí- 

tást végez, szállít- 

mányt kísér. 

Ismeri és alkalmaz- 

za a pénz- és érték- 

szállításra vonatko- 

zó biztonsági köve- 

telményeket. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 
 

Elsősegélyt nyújt és 

újraélesztést végez 

szükség 

esetén. 

Ismeri az elsőse- 

gélynyújtás eszkö- 

zeit és használatuk 

módját. 

 

Ismeri az újraélesz- 

tési technikákat és 

módszertant. 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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A hatóság egyidejű 

értesítése mellett a 

bűncselekmény vagy 

szabálysértés 

elkövetésén tetten 

ért személyt elfogja, a 

hatóság kiérkezé- 

séig visszatartja és a 

bűncselekmény 

vagy szabálysértés 

elkövetéséhez hasz- 

nált, az elkövető 
birtokában lévő 

támadásra alkalmas 

eszközt elveszi. 

Ismeri a közigazga- 

tási  hatósági  és 

szabálysértési eljá- 

rások alapvető sza- 

bályait (hatásköri és 

illetékességi szabá- 

lyok,  ügyfél   és 

hatóság  fogalma, 

főbb eljárási cse- 

lekmények és hatá- 

rozat, jogorvoslat). 

Ismeri a legjellem- 

zőbb szabálysértési és 

büntető tényállá- 

sokat (köznyugalom 

elleni, vagyon elle- 

ni, vagyon   elleni 

erőszakos  cselek- 

mények, élet-és testi 

épség  elleni   cse- 

lekmények, emberi 

szabadság és méltó- 

ság elleni, valamint 

hivatalos és közfel- 

adatot ellátó szemé- 

lyek elleni cselek- 

mények). Tisztában 

van a közveszély 

fogalmával   és   a 

közveszély helyszí- 

nének fogalmával. 

Ismeri a tulajdon, a 

birtok, a birtokvéde- 

lem és a jogos ön- 

hatalom fogalmát. 

Felismeri a jogos 

védelmi és a vég- 

szükség helyzetet. 

 

Ismeri a jogtalan 

támadás elhárítására 

használt eszközök 

használati módját 

(gumibot, vegyi 

eszköz, lőfegyver), a 

kényszerítő testi erő 

alkalmazásának 

módját, és az azok 

alkalmazására vo- 
natkozó jogszabályi 

és szakmai, taktikai 

előírásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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Tevékenysége vég- 

zése során a rend- 

védelmi szervekkel, a 

biztosításban 

résztvevő biztonsági 

szolgálatokkal, 

szervezőkkel 

együttműködik. 

Ismeri a rendvé- 

delmi szervek 

(rendőrség, kataszt- 

rófavédelem, bünte- 

tés-végrehajtás), más 

rendészeti 
jogkörrel ellátott 

társszervek felada- 

tait, hatáskörét. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

Rendezvények 

(kulturális, sport, 

egyéb tömeg ren- 

dezvények) biztosí- 

tását végzi, eltávo- 

lítja a rendezvényt 

akadályozó, zavaró 
személyeket. 

Ismeri a rendezvény 

szervezésének, 

engedélyezésének 

főbb szabályait, a 

szervezők és részt- 

vevők főbb jogait és 

kötelességeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Kereskedelmi- 

logisztikai létesít- 

ményeket őriz a 

megbízó és a fog- 

lalkoztató utasítása 
szerint. 

 
Ismeri a mechani- kus 

és elektronikus 

védelmi eszközöket. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

3.7.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.7.1.6.1 A civil vagyonvédelem alapjai 

A civil vagyonvédelem kialakulása, közbiztonság-magánbiztonság fogalma, elhatárolása 

(azonosságok, különbségek), a közrend, biztonság, közbiztonság, veszély, kockázat, veszé- 

lyeztetettség, biztonságérzet fogalmai 

A biztonság állampolgári megteremtésének és fenntartásának jogi alapjai (Alaptörvény, a 

személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 

évi CXXXIII. törvény (SzVMt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör- vény) 

A vagyonőr általános feladatai (bűnmegelőzés, megbízó jogos érdekeinek képviselete), a 

személy-, és vagyonvédelmi tevékenység ellátásának szabályai, általános etikai elvárások, 

szakmai követelmények, az SzVMt. hatálya, alkalmazási feltételek, adatkezelés, titoktartás, a 

tevékenység hatósági ellenőrzése, vagyonőri intézkedéssel szembeni elvárások 

 

3.7.1.6.2 A személy- és vagyonvédelmi tevékenységek 

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységek célja, struktúrája és a szolgálat ellátása A 

személy- és vagyonvédelmi tevékenységek főbb területei: 

‒ Közterületnek nem minősülő létesítmény őrzése (személyek ki- és beléptetése, 

csomag és gépjármű átvizsgálás, ruházat átvizsgálás, áru- és szállítmány ellenőrzé- 

se, kulcsok ki-adása, ittasság ellenőrzés, tiltott tárgy bevitele) 

‒ Rendezvények biztosítás (rendező, szervező, részt vevők jogai és kötelezettségei, 

intézkedések), sportrendezvények külön szabályai 

‒ Pénz-, és értékszállítás és kísérés 

‒ Biztonsági rendszerek révén végzett tevékenységek (távfelügyelet) 

‒ Kereskedelmi egységek védelme 

A vagyonőri intézkedések (felhívás, felszólítás, tiltás, tájékoztatás, arányos mérvű testi erő 

alkalmazása, tetten ért személy elfogása és visszatartása, ruházat átvizsgálása, rendkívüli 
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események esetén történő intézkedések, közveszély és közveszély helyszínének fogalma, 

elhatárolása, helyszínbiztosítás szabályai) 

Támadáselhárító eszközök (támadás, jogos védelem, végszükség fogalma, közös szabá- lyok, 

gumibot, vegyi eszköz, őrkutya, lőfegyver alkalmazásának külön szabályai) 
 

3.8 Közszolgálat és rendvédelem megnevezésű tanulási terület a Rendészeti technikus 

szakmairány számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 480/480 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A közszolgálat és rendvédelem területén folyó képzések célja az olyan szakmai tudás nyújtá- sa, 

amelynek birtokában a rendvédelemhez tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez 

szükséges kompetenciák elsajátíthatók. A gyakorlatorientált felkészítés, a jogszerű, szakszerű 

intézkedések, a kulturált szolgálati fellépés, a polgárbarát, szolgáltató, diszkriminációmentes 

magatartás és intézkedési stílus elsajátíttatása. A tanuló pozitív személyiségjegyeinek kialakí- 

tása, megerősítése, a kreatív, önálló és kezdeményező képes, határozott, öntudatos, szakmai- lag 

és társadalmilag motivált, magas fokú erkölcsiséggel és felelősségérzettel rendelkező olyan 

fegyelmezett rendésszé nevelése, akiben harmonikusan kialakul a közszolgálathoz szükséges 

erkölcsi, szellemi és fizikai alkalmasság, a korruptív magatartás elutasítása, a to- vábbképzés, az 

önművelés és az élethosszig tartó tanulás iránti igény. Épp ezért a tananyag- ban komoly súllyal 

szerepelnek az alapvizsgához szükséges ismeretek, valamint a rendvédel- mi alap-szolgálati, jogi 

és közigazgatási ismeretanyagai is. 

 

3.8.1 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok tantárgy 155/155 óra 

 

3.8.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló ismerje meg a rendőrség, feladatát, működését, szervezeti felépítését. Sajátítsa el a 

határrendészeti alapismereteket. Ismerje meg a közlekedés alapfogalmait és a KRESZ alapvető 

szabályait. Ismerje meg a kriminalisztika alapfogalmait, eszközeit, módszereit. A tanuló ismerje 

meg a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás feladatát, működését, szervezeti felépítését. 

Sajátítsa el a tűzoltó és tűzmegelőzési, szerezzenek iparbiztonsági, illetve kataszt- rófavédelmi 

alapismereteket, katasztrófavédelmi műszaki ismereteket 

 

3.8.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

3.8.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.8.1.4 A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.8.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

Tevékenysége 

végzése során a 

rendvédelmi 

szervekkel 

együttműködik. 

Ismeri a rendvé- 

delmi 

szervek (rendőrség, 

iparbiztonság és 

katasztrófavédelem, 

büntetés- 

végrehajtás) felada- 

tait, hatáskörét. 

Ismeri a tűzvédelmi 

és tűzmegelőzési 

szabályokat, a tűz- 

oltó készülék hasz- 

nálatát. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 
A rendelkezésre 

álló információk 

alapján az optimális 

döntést hozza meg. 
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Hivatalból vagy 

kérelemre hatósági 

eljárást folytat, 

elektronikus ügyin- 

tézést végez. 

Ismeri a határvéde- 

lemmel kapcsolatos 

és a határforgalom 

ellenőrzés schenge- 

ni elveit, formáit, 

módjait, az utas 

kategóriákat, a 

Schengeni Informá- 

ciós Rendszer jelzé- 

seit. Ismeri a sze- 

mélyek és gép- 

járművek okmánya- 

it, azok biztonsági 

jegyeit és hamisítá- 

suk jellemző megje- 

lenési formáit Isme- 

ri a közlekedési 

alapfogalmakat, a 

közlekedésben való 

részvétel fel-tételeit 

(KRESZ alapisme- 

retek). Ismeri a 

kriminalisztika hét 

alapkérdését és az 

azokra adandó vála- 

szok meghatározá- 

sának lehetőségeit. 

Ismeri a nyom és 

anyagmaradványok 

meghatározására, 

elemzésére és a 

gyakorlati tevé- 

kenységre vonatko- 

zó előírásokat. Tisz- 

tában van a hivatá- 

sos szolgálati jogvi- 

szony főbb jellem- 

zőivel, a munka- 

végzésre vonatkozó 

munka-, baleset- és 
környezetvédelmi 

szabályokkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ismeri és használja a 

közigazgatási ügyek 

elektronikus 

rendszereit (ügyfél- 

kapu, hivatali kapu) 

 

 

3.8.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.8.1.6.1 A Rendőrség szervezeti felépítése és szolgálati tagozódása 

A rendőrséggel szemben, tevékenységét meghatározó jogszabályok, a rendőrség feladatai A 

rendőrség működése, szervezeti felépítése 

A rendőrséggel szembeni társadalmi elvárás 

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és 

bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, az országos idegenrendészeti főigazgatóság, vala- mint a 

terrorizmust elhárító szerv felépítése, feladatai 

Rendőrség szolgálati ágai, szolgálatai és szakszolgálatainak ismerete 

A határrendészeti és közlekedési szolgálati ág 

Határrendészeti alapismeretek: az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak 

Az államhatárról szóló törvény feldolgozása, IJR alkalmazása a határőrizeti rendszerben A 

határrendészeti feladatokat meghatározó főbb jogi szabályzók 
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A határrendészeti szolgálati ág feladatrendszere, felépítése. HRK helye, szerepe A 

Schengeni Határellenőrzési Kódex és Kézikönyv alapfogalmai 

A határforgalom-ellenőrzés: ellenőrzési módok (szisztematikus-célzott ellenőrzés). A ha- 

tárfogalom-ellenőrzés során alkalmazott technológiák. Soron kívüli-, könnyített- és foko- zott 

ellenőrzés 

Az úti okmányok, a határátléptető bélyegző és az úti okmányok lebélyegzésének szabályai 

Kompenzációs intézkedések és SIS találatkezelés 

Határvédelmi alapismeretek: tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, tömeges migráció 

kezelése 

Államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet Az 

államhatár rendje ellen irányuló erőszakos cselekmények 

Közlekedési alapfogalmak; közlekedésben való részvétel feltételei 

KRESZ alapismeretek 

Bódultság, ittasság vizsgálat végrehajtása, iratkészítés, eszközök használata 

 

3.8.1.6.2 Kriminalisztika 

A kriminalisztika fogalma, tárgya, felosztása A 

krimináltechnika fogalma, rendszere 

A büntetőeljárási cselekményekkel kapcsolatos krimináltaktikai ajánlások és módszerek A 

nyom és anyagmaradvány meghatározása, a nyomok osztályozása 

Nyomokból és anyagmaradványokból levonható következtetések 

Kriminalisztikai gyakorlati tevékenység nyomokkal, anyagmaradványokkal 

A kriminalisztika hét alapkérdés ismerete és ennek jelentésben történő megjelenítése 

 

3.8.1.6.3 Iparbiztonság és katasztrófavédelmi alapismeretek 

Katasztrófák elleni védekezés alapjai 

A katasztrófavédelem hazai jogszabályi alapjai A 

katasztrófák csoportosítása, jellemzői 

Magyarország jellemző katasztrófaveszélyeztetettsége 

Iparbiztonsági alapismeretek, az iparbiztonsági hatósági eljárások fajtái, hatásköri és illeté- kességi 

szabályai 

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok rendszere 

Veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi szállításának alapvető szabályai 

 

3.8.1.6.4 Tűzoltó és tűzmegelőzési ismeretek 

Égéselmélet és oltóanyag alapismeret 

Az égés és a tűz általános jellemzése, fogalma, kialakulása, terjedése, osztályozása A 

tűz kísérő jelenségei, paraméterei zónái, veszélyei 

Az égés megszűntetésének módjai 

Tűzoltóanyagok jellemzése, csoportosítása, felhasználási lehetőségei A 

tűzoltó vízsugár képzése, formái és ezek jellemzése 

Tűzoltási és műszaki mentési alapismeretek A 

tűzmegelőzés helye, szerepe 

Személyek biztonságát szolgáló szabályok rendszere A 

tűzoltó készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak 

3.8.1.6.5 Büntetés-végrehajtási alapismeretek 

A büntetés-végrehajtási szervezet felépítése, feladatai 

Az elítéltek reintegrációja 

Az elítéltek jogai, azok korlátozása, szünetelése, kötelezettségeik A 

büntetések végrehajtása, a végrehajtás fokozatai 

A büntetés-végrehajtás intézményei 
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A börtön sajátos környezete, a börtön személyzete, a fogvatartotti hierarchia, informális háló 

 

3.8.1.6.6 Tűzvédelmi és egészségügyi alapok 

Munka- és tűzvédelem, valamint a környezetvédelem és környezetgazdálkodás alapvető szabályai 

A munkavédelmi szabályok, előírások gyakorlati alkalmazása 

A környezetvédelmi szabályok gyakorlatban történő alkalmazása 

 
 

3.8.2 Szolgálati ismeretek tantárgy 124/124 óra 

 

3.8.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló ismerje meg a szolgálatellátás általános szabályait, a rendőri szolgálatellátás szabá- 

lyait és a kényszerítő eszközöket, valamint használhatóságuk szabályait. 

 

3.8.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

3.8.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.8.2.4 A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.8.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belső és közterületi 

járőrszolgálatot lát 

el, valamint hely- 

színellenőrzést 

végez a riasztásra 

kivonuló szolgálat 

tagjaként. 

Ismeri a járőr- 

szolgálat ellátására 

vonatkozó jogi és 

szakmai szabályo- 

kat. Ismeri a hely- 

színbiztosítási elvá- 

rásokat. 

Ismeri a szolgálat 

ellátásnak szabálya- it 

(szolgálat átadása és 

átvétele, infor- 

mációk rögzítése a 

szolgálati dokumen- 

tumokban, szolgála- ti 

érintkezés szabá- lyai, 

szolgálat ellá- tására 

vonatkozó alaki 

szabályok. 

Tisztában van a 

rendőri intézkedés és a 

szolgálati fellé- pés 

alapkövetelményei- 

vel. 

Ismeri a rendőrség- 

nél használt kény- 

szerítő eszközök 
(testi kényszer, 

bilincs, rendőrbot, 

vegyi eszköz, lő- 

fegyver) biztonsá- 

gos használati mód- 

ját, és az azok al- 

kalmazására vonat- 

kozó jogszabályi és 

szakmai, taktikai 
előírásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 
Szolgálatát alaposan 

és határozottan látja 

el, társaitól is precíz 

munkavégzést vár el. 

 

A szolgálat átadása és 

átvétele precízen és 

szabályosan 

dokumentáltan 
történik. 

 

Szolgálati elöljárói- 

val és társaival 

tisztelettel kommu- 

nikál. Szolgálatát 

kulturáltan, az alaki 

előírásoknak megfe- 

lelően látja el. 

 

Tiszteletben tartja és 

elfogadja a fel- 

adatellátásra vonat- 

kozó elvárásokat, 

szabályokat. A 

hierarchikus szerve- 

zeti kultúrára érték- 

ként tekint. 

 

 

3.8.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.8.2.6.1 Rendőri szolgálati ismeretek 

Szolgálati feladatok ellátásának általános szabályai 

A szolgálati fellépés módja és tartalmi követelményei 

Őr-járőrszolgálati forma: járőr, őrszolgálat, kísérőőr, rendkívüli őr, eligazítás, beszámolta- tás, 

váltás rendje 

Az egyes szolgálati időrendszerekre vonatkozó szabályok 

A titoktartásra, az ajándék és jutalom elfogadására, valamint a nyilvános szereplésre vo- natkozó 

szabályok 

A felvilágosítás adás és kérés szabályai 

A szolgálati fellépés módja és tartalmi követelményei 
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3.8.2.6.2 Rendőri intézkedések 

Az intézkedési kötelezettség 

A rendőri intézkedések közös elvei, szabályai, követelményei 

A rendőri intézkedések fajtái, csoportosítása, a jogszerű és szakszerű rendőri intézkedés alapjai, 

a rendőri intézkedéssel szembeni követelmények, alapelvek megismerése 

A rendőri intézkedés akadályainak elhárítása, a segítség és eszközök igénybevételének szabályai 

Korrupciós cselekmények megelőzése, visszaszorítása 

A rendőri fellépés helyszínei: magánlakás, közterület, nyilvános helyek, különleges helyek, 

határterület, közbiztonságra különösen veszélyes eszközök-kel kapcsolatos rendőri intéz- kedések 

rendje 

Személyi szabadságot nem korlátozó intézkedések: felvilágosítás adás, kérés, figyelmezte- tés, 

segítségnyújtás, feltartóztatás, igazoltatás, ruházat, csomag, jármű átvizsgálás, fokozott 

ellenőrzés, helyszínbiztosítás 

Személyi szabadságot korlátozó intézkedések: személyi szabadság fogalma, tartalma, kö- zös 

szabályok, elfogás, előállítás, biztonsági int., elővezetése esetei, iskola kerülő gyere- kekkel 

kapcsolatos intézkedések 

Rendőri intézkedés folyamata 

A rendőri intézkedést befolyásoló tényezők felismerése és megfelelő kezelése 

Járőrfelszerelés elemeinek megismerése 

A rendőri intézkedés helyszínének helyes megválasztása 

A rendőri intézkedés során alkalmazott biztonsági alakzatok 

Rádióforgalmazás, szakrendszerek helyszíni elérése 

Az igazoltatás végrehajtásának gyakorlata 

A ruházat, csomag és járműátvizsgálás végrehajtásának gyakorlata 

Rendőri intézkedés végrehajtása talált tárgy esetén 

A személyi szabadságot nem korlátozó intézkedések taktikáinak elmélyítése szituációs fel- adatok 

végrehajtása során 

 

3.8.2.6.3 Kényszerítő eszközök 

A kényszerítő eszközök alkalmazásának jelentősége, a kényszerítő eszközök fajtái A 

kényszerítő eszközök alkalmazásának közös szabályai 

A kényszerítő eszközök csoportosítása 

Testi kényszer 

Bilincs 

Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap, illetőleg más eszköz alkal- mazása 

A szolgálati kutya alkalmazása 

Útzár, megállásra kényszerítés 

Lőfegyverhasználat szabályai 

Csapaterő, tömegoszlatás 

A büntetés-végrehajtásnál rendszeresített kényszerítő eszközök, alkalmazásuk eltérő szabá- lyai 
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3.8.2.6.4 Rendvédelem etika, a Rendőri Hivatás Etikai Kódexe 

Rendvédelmi etika: 

‒ A rendvédelmi hivatás sajátosságai 

‒ Az etika kérdései a rendvédelmi munkában 

‒ Helyzetgyakorlatok 

A rendőri hivatás Etikai Kódexe A 

rendőr szakmai magatartása 

A rendőri korrupció fajtái, megelőzése; hatása a szakma társadalmi megítélésére, helyzet- 

gyakorlatok 

 
 

3.8.3 Jogi ismeretek - Rendészeti technikus tantárgy 139/139 óra 

 

3.8.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló ismerje meg a polgári jog alapjait, szabálysértési alapfogalmakat, az egyes bűncse- 

lekmények és szabálysértések főbb jellemzőit. Ismerje meg a helyszínbírságra vonatkozó álta- 

lános szabályokat. A tanuló ismerje meg a büntetőjog általános részének rendelkezéseit, a 

büntetőeljárás és a büntetés - végrehajtási jog alapjait. A kriminalisztika alapfogalmait, eszkö- 

zeit, módszereit. 

 

3.8.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

3.8.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.8.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.8.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A hatóság egyidejű 

értesítése mellett a 

bűncselekmény 

vagy szabálysértés 

elkövetésén tetten 

ért személyt elfogja, a 

hatóság kiérkezé- 

séig visszatartja. A 

bűncselekmény 

vagy szabálysértés 

elkövetéséhez hasz- 

nált, az elkövető 
birtokában lévő 

támadásra alkalmas 

eszközt elveszi. 

Ismeri a főbb polgári 

jogi fogalmakat 

(tulajdon, a birtok, a 

birtokvédelem és a 

jogos önhatalom. 

Ismeri a közigazga- 

tási hatósági és sza- 

bálysértési eljárások 

alapvető szabályait 

(hatásköri és illeté- 

kességi szabályok, 

vétkesség és társada- 

lomra veszélyesség, 

ügyfél és hatóság 

fogalma, főbb eljárá- 

si cselekmények és 

meghozható határo- 

zatok, szabálysértési 

és közigazgatási 

ügyekben. 

Ismeri a legjellem- 

zőbb szabálysértési 

(köznyugalom és 

tulajdon elleni, köz- 

lekedési és közterü- 

letre vonatkozó 

tényállások) és bün- 

tető tényállásokat 

(korrupciós, hivatali, 

köznyugalom elleni, 

vagyon elleni és 

vagyon elleni erő- 

szakos cselekmé- 

nyek, élet-és teszi 

épség elleni cselek- 

mények, emberi 

szabadság és méltó- 

ság elleni, valamint 

hivatalos és közfel- 

adatot ellátó szemé- 

lyek elleni cselek- 

mények). 

Tisztában van a 

közveszély fogalmá- 

val és a közveszély 

helyszínének fogal- 

mával. 

Ismeri a büntetőeljá- 

rás alapvető szabá- 

lyait, az eljáró ható- 

ságokat, az eljárás- 

ban érintett szemé- 

lyeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elkötelezett a biz- 

tonság fenn-tartása 

és megőrzése iránt. 

Kész a tetten ért 

személy ellen sza- 

bályosan fellépni. 

A rendelkezésre 

álló információk 

alapján az optimális 

döntést hozza meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Különböző eszkö- 

zökkel képes ráke- 

resni a tan-anyag 

témaköréhez illesz- 

kedő, releváns in- 

formációkra online 

forrásokban (pl. 

netjogtár) 
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Hatósági jogköré- 

ben eljárva a közte- 

rületen vagy jog- 

szabályban megha- 

tározott más terüle- 

ten (erdő, mező, 

természetvédelmi 

terület, szőlő, tó) 

elkövetett szabály- 

talankodóval szem- 

ben figyelmeztetést 

alkalmaz, helyszíni 

bírságot szab ki, 

feljelentést tesz 

vagy egyéb intéz- 

kedést foganatosít 

szükség esetén egy 

tanult idegen nyel- 

ven is a szabályta- 

lanság meg- 

szüntetése érdeké- 

ben. 

Ismeri a legjellem- 

zőbb szabály-sértési 

(köznyugalom és 

tulajdon elleni, 

közlekedési és köz- 

tisztasági, állatvé- 

delmi tényállások) és 

büntető tényállá- 

sokat (korrupciós, 

hivatali, köznyuga- 

lom elleni, vagyon 

elleni és vagyon 
elleni erőszakos 

cselekmények, élet- 

és testi épség elleni 

cselekmények, 

emberi szabadság és 

méltóság elleni, 

valamint hivatalos 

és közfeladatot 

ellátó személyek 
elleni cselekmények 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

3.8.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.8.3.6.1 Polgári jogi ismeretek 

A polgári jog fogalma 

A Polgári Törvénykönyv szerkezete A 

polgári jog alapelvei 

A személy fogalma 

Jogképesség, cselekvőképesség fogalma, az ember cselekvőképessége A 

személyhez fűződő jogok sérelmének esetei 

A személyhez fűződő jogok védelmének polgári jogi eszközei A 

szerződés fogalma 

A tulajdonjog alanya, tárgya és tartalma A 

birtok, a birtok fajtái 

A birtokvédelem és a jogos önhatalom 

 

3.8.3.6.2 Szabálysértési jogi ismeretek 

A szabálysértés alapjai, az elkövetők, eljáró hatóságok 

Szabálysértési eljárás lefolytatásának alapvető szabályai 

Helyszíni bírságra vonatkozó szabályok 

Rendzavarás, 

Garázdaság 

Tulajdon elleni szabálysértés. 

Magánlaksértés 

Tiltott prostitúció 

Valótlan bejelentés 

Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése 

Járművezetés az eltiltás hatálya alatt 

Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése 

Csendháborítás 

Köztisztasági szabálysértés 
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Veszélyeztetés kutyával 

Szeszesital-árusítás, - kiszolgálás és - fogyasztás tilalmának megszegése 

Becsületsértés 

Koldulás 

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés 

Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysér- tés 

A helyszín biztosításával kapcsolatos szabálysértés Ittas 

vezetés 

A közúti közlekedés rendjének megzavarása 

Engedély nélküli vezetés 

Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés 

Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 

A felsorolt szabálysértések elkövetési magatartásai, fogalomrendszere, elkövetője, szank- ciói, 

valamint elhatárolása más szabálysértésektől, bűncselekményektől 

 

3.8.3.6.3 Büntetőjog általános rész 

A Btk. hatályai, bűncselekmény fogalma, elemei, bűntett, vétség, elkövetők A 

szándékosság és gondatlanság 

A szándékos bűncselekmény szakaszai, jogos védelem, végszükség, (kizáró, megszüntető okok), 

fiatalkorúakra vonatkozó különleges rendelkezések 

Az általános törvényi tényállás eleme 

 

3.8.3.6.4 Büntetőjog különös rész 

Korrupciós bűncselekmények: hivatali vesztegetés, hivatali vesztegetés elfogadása 

Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények: rablás, kifosztás, zsarolás, önbíráskodás 

Vagyon elleni bűncselekmények: lopás, rongálás, csalás, orgazdaság, jármű önkényes elvé- tele 

Köznyugalom elleni bűncselekmények: garázdaság, közveszéllyel fenyegetés 

Hivatalos személy elleni bűncselekmények hivatalos személy elleni erőszak, közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények: személyes adattal 

visszaélés, magánlaksértés, rágalmazás, becsületsértés 

Élet, testi épség, egészség elleni bűncselekmények: emberölés, testi sértés, segítségnyújtás 

elmulasztása, cserbenhagyás 

Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények: kábítószer kereskedelem, kábítószer bir- toklása 

Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények: hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, 

bűnpártolás 

A közbiztonság elleni bűncselekmények: közveszély okozása 

 

3.8.3.6.5 Büntetőeljárás-jog 

A büntetőeljárás fogalma, jogforrásai, a büntetőeljárási törvény szerkezeti felépítése és ha- tálya 

A büntetőügyekben eljáró hatóságok és feladataik 

A büntetőeljárásban résztvevő személyek: a terhelt, a védő, a sértett, egyéb személyek A 

fiatalkorúakra vonatkozó külön szabályok 
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3.8.4 Közigazgatási ismeretek - Rendészeti technikus tantárgy 62/62 óra 

 

3.8.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Sajátítsa el a közigazgatási alapismereteket és ismerje meg a közigazgatási hatósági eljárás főbb 

szabályait. A közigazgatás felépítését, működését, szervezetrendszerének sajátosságait. Tudja a 

közigazgatási hatósági eljárás alapvető szabályait. Ismerje a közszolgálat jellemzőit, a 

közigazgatási jogviszony elemeit. 

 

3.8.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

 

3.8.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.8.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.8.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Közigazgatási eljá- 

rást folytat, elektro- 

nikus ügyintézést 

végez, közigazgatá- 

si ügyekben döntést 

készít elő, ügyfél- 

kaput, hivatali kaput 

használ. 

Ismeri a közigazga- 

tási hatósági eljárás 

alapvető szabályait 

(hatásköri, illeté- 

kességi szabályok, 

ügyfél és hatóság 

fogalma, főbb eljá- 

rási cselekmények 
és döntéstípusok). 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Értékként tekint 

Magyarország al- 

kotmányos és jogi 

berendezkedésére 

 

Elkötelezett a köz- 

igazgatás előírásai- 

nak maradéktalan 
betartása mellett 

 

Képes a feladatkö- 

rébe tartozó eljárási 

cselekményeket az 

elektronikus rend- 

szerekben a szüksé- 

ges segítséggel 

végrehajtani 

 
 

3.8.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.8.4.6.1 Közigazgatási alapismeretek 

Közigazgatás felépítése és működése 

Az igazgatás és a közigazgatás fogalma A 

közigazgatás feladata, funkciói 

A közigazgatás tevékenységi fajtái 

A közigazgatás szervezetrendszere és sajátosságai, az államigazgatás, önkormányzati igaz- gatás 

A közigazgatási hatósági eljárás főbb szabályai 

 

3.8.4.6.2 A központi államigazgatási szervek 

A központi államigazgatási szervek szervezete és működése A 

Kormány szerepe, szervezet, működése 

Kormánybizottságok (és egyéb, a kormány munkáját segítő szervek) A 

minisztérium feladata és szervezete 
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Az államigazgatás területi, helyi szerveinek szervezete és működése 

Az államigazgatási szervek feladat- és hatáskörére vonatkozó főbb szabályok 

Autonóm államigazgatási szervek, a kormányhivatalok, a központi hivatalok, a rendvédel- mi 

szervek és az önálló szabályozó szervek 

A kormányhivatalok 

A kormányhivatalok szervezete A 

kormányhivatal feladatai 

 

3.8.4.6.3 A települési önkormányzatok 

Az önkormányzatiság lényege 

Az önkormányzatok szervezetének és működésének főbb szabályai A 

helyi önkormányzatok típusai 

A helyi önkormányzatok egymás közötti kapcsolatai A 

helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre 

A helyi rendészeti és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok A 

területi (megyei) önkormányzatok feladatai 

A települési önkormányzatok szervezete és működésének alapvető szabályai A 

települési önkormányzatok szervezete 

A települési önkormányzatok működése 

A helyi önkormányzatok és az egyéb állami szervek kapcsolatának főbb elemei 

 

3.8.4.6.4 A közigazgatási hatósági eljárás 

Az Ákr. hatálya, hatásköre, illetékessége, a hatósági eljárás menete, határozat, végzés, jog- 

orvoslat 
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3.9 Kommunikáció a közszolgálatban megnevezésű tanulási terület a Rendészeti tech- 

nikus szakmairány számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 335/335 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A közszolgálat területén folyó képzések egyik legfontosabb célja a tanulók kommunikációs 

készségeinek javítása. A tanulási terület elvégzésének célja olyan szakmai tudás nyújtása, 

amelynek birtokában a képzési területen dolgozó szakember stabil önismeret és stresszkezelé- si 

ismeretek birtokában képessé válik különböző kommunikációs helyzetekben szakszerű in- 

tézkedésekre. A tanulási terület tananyagában helyet kapnak a különböző segédtudományok 

alapismeretei is, amelyek segíthetnek a különböző személyiségtípussal rendelkező, eltérő 

élethelyzetben és érzelmi állapotban levő állampolgárok megértésében, a velük szembeni em- 

patikus fellépésben. A tananyagban komoly súllyal szerepelnek a szakmai, hivatali és digitális 

kommunikáció ismeretanyagai is. 

 

3.9.1 Szakmai kommunikáció tantárgy 62/62 óra 

 

3.9.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A szakmai kommunikációs tantárgy célja a rendőri intézkedésekhez igazodó, világos, egyér- 

telmű kommunikáció fejlesztése, a Rendőrség külső és belső kommunikációs elvárásainak 

megismertetése. 

A tanuló szerezze meg az egyes szakmai szituációk során szükséges képességeket, ismerete- ket, 

az ügyfélszolgálati kommunikáció, a panaszkezelés, a hivatalos kommunikációs helyze- tek 

során, a jelentések, beszámolók, jegyzőkönyvek készítésével kapcsolatos elvárásokat. 

Pszichológiai ismeretek segítségével képessé válik személyek ki- és meghallgatására, tömeg- 

kezelésre. 

Alapvető irat- és ügykezelési, adatvédelmi ismereteket szerez. 

 

3.9.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

Állami felsőfokú végzettség vagy rendvédelmi felsőfokú végzettség 

 

3.9.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.9.1.4 A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.9.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Hatékony és adek- 

vát módon kommu- 

nikál hivatali mun- 

kája során az állam- 

polgárokkal és saját 

munkatársaival. 

Tájékoztatja az 

ügyfeleket az általa 

végzendő intézke- 

dés indokáról, a 

felhatalmazásáról, az 

intézkedés elleni 

panaszkezelési 
eljárásról. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  
Szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő, 

levelező programok 

készség szintű 

használata 

 Alkalmazói szinten 

ismeri a hivatalos 

kommunikáció 
műfaji jellemzőit. 

   

 

 
A feladatkörében 

megtett intézkedé- 

sekről elöljárójának 

vagy felettesének 

írásbeli jelentést 

készít vagy szóban 

jelent a szervezeti 

előírások szerint. 

 

Alkalmazói szinten 

ismeri a jelentés, 

jegyzőkönyv, fel- 

jegyzés fő tartalmi 

követelményeire 

vonatkozó szakmai 

elvárásokat. 

 

Ismeri a hierarchi- 

kus szervezet hiva- 

talos írásbeli és 

szóbeli kommuni- 

kációjára vonatkozó 

szabályokat, elvárá- 

sokat, a szakmai 
nyelv kifejezéseit. 

 

 

 

 
 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Megegyezésre töre- 

kedve határozottan 

kommunikál. 

Szakmai igényes- 

ségre, szakszerűség- 

re, pontosságra 

törekszik feladatel- 

látása során. 

Az adatvédelmi, irat 

és ügykezelési sza- 

bályok betartásával 

végzi hivatali mun- 

káját 

Tájékoztatja az 

ügyfeleket az általa 

végzendő intézke- 

dés indokáról, a 

felhatalmazásáról, az 

intézkedés elleni 

panaszkezelési 
eljárásról. 

 

Ismeri az ügyfelek 

és állampolgárok 

tájékoztatására 

vonatkozó jogsza- 

bályi kötelezettség 

tartalmát. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

3.9.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.9.1.6.1 A hivatalos kommunikáció műfaja 

A hivatalos szóbeli kommunikáció fejlesztése: a szóbeli megnyilatkozás A 

hivatalos témájú írásbeli kommunikáció: a hivatalos szöveg jellemzői 

A hivatalos levél felépítése, formai követelményei. Kiemelések, hitelesítés 

Irattovábbítás elektronikus módon 

Az önéletrajz írásának szabályai. Motivációs- vagy kísérőlevél 

 

3.9.1.6.2 Ügyfélszolgálati kommunikáció, panaszkezelés 

Panasz és közérdekű bejelentés kommunikációs kezelése 

Az írásbeli ügyfél-kommunikáció típusai, jellemzői. A válaszlevél 
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3.9.1.6.3 Utasítások, feladatok megfogalmazása, fogadása 

Parancsok, utasítások adása, illetve fogadása a szolgálati kommunikáció szabályainak be- 

tartásával 

 

3.9.1.6.4 A kommunikáció szerepe a Rendőrség munkájában. A rendőri intézkedé- 

sek kommunikációja 

Szervezeti kommunikáció: kommunikáció a szervezeten kívül és belül A 

rendőri fellépés verbális és nonverbális eszközei 

Helyzetnek megfelelő kommunikáció az intézkedések során különböző nemű, életkorú, társadalmi 

helyzetű stb. személyekkel helyzetgyakorlatokban 

Verbális és nonverbális kommunikációs jelzések megfigyelése, helyes értelmezése: sze- 

mélypercepció szakmai helyzetekben 

 

3.9.1.6.5 A lélektan jelentősége a rendőri munkában 

Kommunikáció krízishelyzetekben 

Halálhír közlése, kommunikáció öngyilkossági szándék esetén 

 

3.9.1.6.6 Tömegkezeléssel kapcsolatos ismeretek 

A tömeg viselkedésének lélektani háttere és a rendőrökre gyakorolt hatása 

 

3.9.1.6.7 Személyek meg- és kihallgatása 

A kihallgatás céljai 

Eljárási szabályok a kihallgatás során A 

kihallgatás módszertana 

Kihallgatási jegyzőkönyv készítésnek szabályai 

 

3.9.1.6.8 Jelentés, beszámoló, jegyzőkönyv készítése 

Jelentés, beszámoló jellemzői 

Írásos beszámoló készítése 

Rendőri intézkedésekről készített jelentéssel szemben támasztott követelmények A 

kényszerítő eszköz alkalmazásáról készített jelentés 

 

3.9.1.6.9 A lakosság írásbeli és szóbeli tájékoztatása 

Tájékoztatás adása az ügyfeleknek tömören, szakszerűen 

Felvilágosítás adása az érdeklődőnek 

 

3.9.1.6.10 Adatvédelem, irat- és ügykezelés 

Adatvédelmi alapfogalmak: közérdekű adat, személyes adat A 

magyar adatvédelmi szabályozás 

Információbiztonság, informatikai biztonság és adatbiztonság 

Belső adatvédelem 

Nyilvántartások adatvédelmi szabályozása 

Ügyviteli alapfogalmak 

Az ügyiratkezelés szakaszai, szabályai 



350 

3.9.2 Digitális kommunikáció és gépírás tantárgy 211/211 óra 

 

3.9.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló a digitális kommunikáció és gépírás tanulása során a hivatali munkája során szüksé- ges 

infokommunikációs szakmai ismeretekhez jut. Megtanulja a hang- kép rögzítésének sza- bályait. 

Rendvédelmi híradástechnikai ismereteket szerez. Hivatalos iratokat szerkeszt. Meg- tanulja az 

online hivatali ügyintézés alapjait. Magabiztos tízujjas vakírás gyakorlati ismere- tekkel 

rendelkezik. 

 

3.9.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.9.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.9.2.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.9.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Irodatechnikai, 

információs és 

kommunikációs 

eszközöket, beren- 

dezéseket kezel, 

használ, adatrögzí- 

tést végez. 

Ismeri az alapvető 

szerkesztési, adat- 

nyilvántartási felü- 

letek felhasználói 

funkcióit, lehetősé- 

geit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
A jogszabályok és 

szakmai előírások 

által előírt doku- 

mentáció vezetésé- 

ben precizitás jel- 

lemzi. 

Precízen, igényesen 

végzi dokumentáci- 

ós tevékenységét. 

Törekszik a hibátlan 

és pontos munka- 

végzésre 

 
 

Adatrögzítést végez 

informatikai, digitá- 

lis eszközökön. 

A munkavégzéshez 

kötődő nyomtatvá- 

nyokat, beszámoló- 

kat, jelentéseket 

minden esetben 

pontosan, előírás- 
szerűen tölti ki. 

Azonosítja a külön- 

böző tevékenysé- 

gekhez köthető 

nyomtatványsablo- 

nokat és tudja tar- 

talmi egységeit 

értelmezni 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 
A rendőrségi speci- 

ális informatikai 

felületeken felhasz- 

nálói szintű ismere- 

tekre tesz szert, 

amelyeket a gyakor- 

latban alkalmaz. 

 

 

 
Ismeri a rendőrségi 

informatikai hálóza- 

tok működését, 

lehetséges alkalma- 

zási területeit. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Különböző esz- 

közökkel (számító- 

gép, mobil eszköz) 

képes regisztrálni és 

belépni az iskola 

elektronikus oktatá- 

si rendszerébe, 

felhasználóként 

önállóan rákeres 

segéd-anyagokra, 

teszteket, kérdőíve- 

ket tölt ki. 
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A különböző rend- 

védelmi híradás- 

technikai eszközö- 

ket rendeltetéssze- 

rűen használja 

 

 

Ismeri a rendszere- 

sített BM vezetékes 

és vezeték nélküli 

hírközlési, hírto- 
vábbítási eszközeit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 A fegyveres és 

rendvédelmi szer- 

veknél egységesen 

rend-szerben lévő 

számítástechnikai 

(hardver, szoftver), 

híradástechnikai, 

biztonsági berende- 

zéseket kezel, fel- 

ügyel, használ, 

alkalmaz. 

Bármely típusú 

szöveget tízujjas 

számítógépes adat- 

beviteli módszerrel 

gépel be. 

Alkalmazói szinten 

ismeri az elektroni- 

kus írástechnikát, a 

helyes test- és kéz- 

tartást, fogás- és 
leütéstechnikát. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
Előkészíti a számí- 

tógépes íráskörnye- 

zetet. 

 

3.9.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.9.2.6.1 Rendvédelmi informatikai alapismeretek 

A Rendőrség informatikai hálózata 

Állomány- és könyvtárkezelés: dokumentumok létrehozása, tárolása, mentése 

 

3.9.2.6.2 Rendvédelmi híradástechnikai alapismeretek 

Rádióforgalmazás szabályai. A digitális rádióforgalmazás előnyei 

Hívásfajták tartalmi és formai jellemzői: rövid, hosszú, körözvény, használatuk szabályai 

Készülékhasználat, kommunikációs gyakorlat 

EDR ismeretek: a TETRA rendszer felépítése jellemzői, a használathoz elengedhetetlen elemek 

megismerése 

Üzemmódok az EDR rendszerben: hálózat, direkt, sziget, átjáró, átjátszó jellemzői A 

készülékek funkciói: üzenetek küldése, hívásfajták és jellemzőik 

Az analóg és digitális készülékek eltérő sajátosságaiból adódó kezelési különbségek össze- 

hasonlítása, a készülékek technikai lehetőségei 

A Tetra rendszerben használt készülékek kezelésének eltérő sajátosságai, különös tekintet- tel a 

mappa és csoportválasztásra 

 

3.9.2.6.3 A gépelés és szövegformázás alapjai 

Szövegbeviteli technikák kialakítása, különös tekintettel számok, írásjelek, adatcsoportok hibátlan 

rögzítésére 

Az iratok mentésének folyamata 

Mentés nyomtatóra, fájlba 

 

3.9.2.6.4 Hivatalos iratok szerkesztése 

Az ügyiratok típusai, szerkezeti elemei, részei 

A hivatalos iratban alkalmazott nyelvtani szabályok A 

hivatalos iratok formai követelményei 

 

3.9.2.6.5 E-kommunikáció 

Az elektronikus közlésforma alapvető udvariassági követelményei Az 

elektronikus levél formai követelményei 

Az elektronikus aláírás 

Netikett 
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3.9.2.6.6 Hangrögzítés 

Digitális hangrögzítés és tárolás 

Hangállományok tömörítése 

 

3.9.2.6.7 Kamerák felvételeinek az értelmezése 

Biztonsági kamerák felvételeinek rögzítése és tárolása A 

kamerás megfigyelés jogi szabályozása 

 

3.9.2.6.8 Mobilkommunikáció a hivatalos érintkezésben 

A hivatalos érintkezés udvariassági szabályai 

A nyilvánosság és a magánélet elválasztásának szabályai 

Mobiltelefon, közösségi média és a hivatalos érintkezés 

Mobiltelefon használat különböző helyszíneken 

 

3.9.2.6.9 Online ügyintézés 

Űrlapok, nyomtatványok elektronikus kitöltése Az 

Ügyfélkapu 

A webes ügysegéd 

 

3.9.2.6.10 Gépírás gyakorlat 

A tízujjas vakírás alapjai 

Betűtanulás. Alaptartáson kívüli betűk írástechnikája 

Gépírás-technikai alapgyakorlatok: szövegmásolás, rögzítés, sebességfokozás 

Írásbiztonság megerősítése 

Különleges másolási feladatok. Diktátum 

Idegen nyelvű gépírás 

 
 

3.9.3 Szakmai kommunikáció idegen nyelven tantárgy 62/62 óra 

 

3.9.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A rendőri intézkedések során használatos és az intézkedéshez kötődő feladatok ellátásához 

szükséges idegen nyelvi formulák megismerése. 

 

3.9.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

3.9.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.9.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.9.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Alkalmazza a rend- 

őri intézkedések 

során használatos 

köszönéseket, udva- 

riassági fordulato- 
kat. 

Ismeri az üdvözlé- 

sek, köszönések, 

megszólítások, 

búcsúzás idegen 

nyelvi kifejezéseit, 
módbeli segédigéit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadja a tanulási 

szituációkban al- 

kalmazandó kom- 

munikációs eszkö- 

zök fontosságát. 

Törekszik a saját 

tanulási és munka- 

tevékenységében a 

fejlődésre. 

Tanulási helyzetek- 

ben, szituációs 

feladatokban nyitott a 

tudását nővelő 
tevékenységekre. 

 

 

 
Kiválasztja a meg- 

felelő idegen nyelvi 

formulákat útbaiga- 

zításhoz. 

Megérti a segítsé- get, 

felvilágosítást kérő 

külföldi állam- polgár 

kérdéseit. 

Alkalmazási szinten 

ismeri az útbaigazí- 

táshoz szükséges 

kifejezéseket, mon- 

datokat. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Udvarias felszólító 

mondatokat képez 

idegen nyelven. 

Képes idegen nyel- 

ven a rendőri intéz- 

kedésekhez kötődő, 

együttműködésre 

ösztönző, kérő, 

felszólító kommu- 

nikációra. Felvilá- 

gosítást ad az intéz- 

kedés folyamatáról és 

menetéről. A jelentés 

elkészítésé- hez 

adatot, informá- 
ciót gyűjt. 

 

 

 

 

 
Ismeri a felszólító 

mód képzésének 

lehetőségeit idege 

nyelve. 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

A rendőri intézke- 

désekhez kötődő 

személyi adatokat 

kikérdezésére és az 

okmányok elkérésé- 

re, probléma esetén 

visszacsatolás meg- 

fogalmazására ide- 

gen nyelven kom- 

munikál 

 

 

Ismeri az okmány- 

ellenőrzéshez kap- 

csolódó kifejezése- 

ket. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Idegen nyelven a 

rendőri intézkedé- 

sekhez kötődő sze- 

mély és tárgyleírá- 

sokról torzulásmen- 

tes, valósághű ada- 
tokat gyűjt. 

 
Tudja a személy-és 

tárgyleíráshoz kap- 

csolódó kifejezése- 

ket. 

 

 

Teljesen önállóan 
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3.9.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.9.3.6.1 Rendőri intézkedéseknél használt udvariassági formulák 

Napszaknak megfelelő köszönés. Bemutatkozás. Intézkedés megnevezése 

A témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok 

 

3.9.3.6.2 Felvilágosítás, segítségnyújtás, útbaigazítás 

Gyakran előforduló kérdésekre adott válaszlehetőségek 

Külföldi személy útbaigazítása 

A témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok 

 

3.9.3.6.3 Rendőri utasítások, kérések 

Udvarias felszólító mondatok képzése 

A témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok 

 

3.9.3.6.4 Okmányellenőrzés 

Okmányok nevei 

Okmányellenőrzés, igazoltatás: gyalogos, személy- és tehergépjárművek vezetőinek iga- zoltatása 

A témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok 

 

3.9.3.6.5 Személy- és tárgyleírás 

Személyleírásra vonatkozó kérdések állítása és válaszok értelmezése (eltűnt személy, tá- madó 

személy stb. leírására történő rákérdezés, személyleírás felvétele) 

Tárgyleírás szókincse (elveszett/ ellopott tárgy leírására vonatkozó kérdések) A 

témakörhöz kapcsolódó komplex helyzetgyakorlatok 

 

3.9.3.6.6 Álláshirdetés, önéletrajz, állásinterjú 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

Önéletrajz és motivációs levél "Small 

talk" - általános társalgás Állásinterjú 
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3.10 Speciális testnevelés megnevezésű tanulási terület a Rendészeti technikus szakma- 

irány számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:                                                 592+314 óra/546 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tantárgy célja a tanulók fizikai állóképességének, erőnlétének fejlesztése, valamint a rendőri 

munka során alkalmazott önvédelmi technikák elsajátíttatása. A tanuló legyen képes a munka- 

végzéséhez kapcsolódó testi kényszer és kényszerítő eszközök szakszerű alkalmazására. 

 

3.10.1 Erő és állóképesség fejlesztés tantárgy                                         206+170/170 óra 

 

3.10.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja a tanulók állóképességének folyamatos és szisztematikus javítása az életkori 

sajátosságok figyelembevételével. 

 

3.10.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.10.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.10.1.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

3.10.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Tartós, folyamatos 
Alkalmazói szinten 

tisztában van az erő, 

állóképesség és 

gyorsaság fejleszté- 

sének lehetőségei- 

vel, módszereivel. 

  

 

 
Nyitott a feladatok 

megértésére, és 

motivált azok sike- 

res végrehajtásában. 

Tudatosan alakítja 

életmódját, táplál- 

kozását. 

Betartja az erő- 

állóképesség- 
fejlesztő gyakorla- 

tok hatékony végre- 

hajtásához szüksé- 

ges szabályokat. 

 
önfejlesztő munkát  

végez a kötelező 

fizikai felmérések 
minél eredménye- 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

sebb végrehajtása  

érdekében.  

 Ismeri az egészsé-   

Egészséges életmó- 

dot él, és ezzel 

együtt egészséges 

étrendet követ. 

ges életmód alapel- 

veit, az egészséges 

emberi test műkö- 

dését és az egészsé- 

ges étrend összete- 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 vőit.  

Saját testsúlyával, 
Elsajátítja a saját 

testsúlyos és a súly- 

zós edzésgyakorla- 

tok hatékony végre- 

hajtását. 

  
illetve társa segítsé-  

gével edzi magát, Instrukció alapján 

amit súlyzós gya- részben önállóan 

korlatokkal is ki tud  

egészíteni.  
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3.10.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.10.1.6.1 Fizikai állóképesség fejlesztés 

Az életkorhoz tartozó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges ismeretek Az 

egészséges életmód elvei, az egészséges táplálkozás 

Erő és állóképesség fejlesztése saját testsúllyal és társsal, kondicionáló gépekkel és egy, illetve 

kétkezes súlyzókkal 

A rendvédelmi szerveknél és a Honvédségnél alkalmazott fizikai felmérések alapfel-adatainak 

szabályos végrehajtási technikái: felülés, fekvőtámasz, helyből távolugrás, 4x10 m ingafutás, 

2000 m futás 

 

3.10.1.6.2 Fizikai felmérés végrehajtására felkészítés 

A rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai részére előírt fizikai felmérések felada- tainak 

szabályos végrehajtásra való felkészülési: fekvenyomás, felülés, fekvőtámasz, hely- ből 

távolugrás, hajlított karú függés, 2000 m futás 

A tanulók a 11., 12. és 13. évfolyamokban az új felmérési feladatokra való felkészülésre fordított 

időben (úszást is beleértve) készülnek fel a szakmai felvételire. 

Mivel jelen tanmenet nem tartalmazza az úszásoktatás úszás képességfejlesztését, ezért 

megnöveltük jelen óraszámokat. 

 
 

3.10.2 Önvédelem tantárgy 247+144/237 

óra 

 

3.10.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanulása során a tanuló képessé válik önmaga megvédésére, a saját magát és máso- kat 

ért jogtalan támadás kivédésére, az ellene támadók harcképtelenné tételére egyedül vagy társaival. 

Alkalmazói szinten megismeri az emberi test sérülékeny pontjait, és ezt az ismeretet használni 

tudja közelharcban. 

 

3.10.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.10.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.10.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

3.10.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Önmaga védelmé-   
Nyitott a feladatok 

megértésére, moti- 

vált azok sikeres 

végrehajtásában. 

Járőrtársával történő 

együttműködés 

 
ben alkalmazza a   

szabadulás techni- Alkalmazói szinten  

káit, munkája során 
megakadályozza az 

ismeri a rendőri 
közelharc alaptech- 

Teljesen önállóan 

intézkedés alá vont nikáit.  

személy szabadulá-   
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sát.   során elfogadja a 

kölcsönös függési 

helyzetet, és alkal- 

mazkodik hozzá. 

Elhárít eszközös- és Ismeri a rendőri   
eszköz nélküli tá- közelharc alap- Teljesen önállóan 

madásokat. technikáit.  
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Használja az aktív 

vagy a passzív 

ellenállás megtöré- 

sére kialakított 

technikákat. A 

helyzethez illeszke- 

dő elvezetési fogá- 
sokat alkalmaz. 

 

 
Ismeri a testi kény- 

szer alkalmazásának 

technikáit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Különböző test- 

helyzetekben lévő 

személy bilincselé- 

sét végre tudja 

hajtani. 

Tudja a szabályos 

bilincselési helyzet 

kialakításának tech- 

nikáit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Rendőrbot alkalma- 

zását igénylő intéz- 

kedései során szak- 

szerű fogásokat, 

hárításokat hajt 

végre. 

 
Ismeri a rendőrbot 

alkalmazásának 

technikáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Személye vagy 

járőrpárja ellen 

indított támadásokat 

hatékonyan hárítja. 

Védekezési techni- 

kákat alkalmaz 

egyénileg vagy 

párban. 

Tevékenységét, 

magatartását társá- 

val összehangolja. 

 

 

 
Ismeri az egyénileg 

és járőrpárban vég- 

rehajtott védekezés 

technikáit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.10.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.10.2.6.1 Önvédelmi technikák 

Az emberi test sérülékeny pontjai 

Gurulások, esések 

Esés- és dobásgyakorlatok 

Hajfogás, nyakfogás, csuklófogás hárítása 

Alapütések és alaprúgások 

Ütések: egyenes ütések, köríves ütések 

Védések: fej, test és altest védése 

Rúgások: térddel, térdre, lábszárra, gyomorra Bot 

támadás és védése 

 

3.10.2.6.2 Közelharc alaptechnikák 

Szabadulás technikák 

Eszközös és eszköz nélküli támadások elhárítása 

Földrevitel, szabályos bilincselési helyzet kialakítása 

Több ellenfél elleni védekezés egyénileg vagy járőrtárs segítségével 

 

3.10.2.6.3 Intézkedéstaktika 

Az intézkedő állás 

Elvezető fogások 

A testi kényszer alaptechnikái 
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Aktív és passzív ellenállás megtörése testi kényszerrel 

Bilincs alkalmazásának technikái 

A rendőrbot alkalmazásának a technikái 

Az intézkedéstaktika elméletére elégséges a 31 óra, a gyakorlati végrehajtást erre az iskolában 

kialakított közlekedési helyzetben EÁP keretén belül alkalmazzuk. 

 
 

3.10.3 Lövészet tantárgy 139/139 óra 

 

3.10.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A lövészet tantárgy tanításának célja a fegyverek szakszerű kezeléséhez szükséges jártasság 

kialakítása és megszilárdítása. A változó viszonyok és helyzetek között megtanítani a tüzelés 

fogásait és szabályait, készséggé fejleszteni a célok gyors, pontos leküzdését különböző kö- 

rülmények között más és más távolságokban, valamint tüzelési testhelyzetekben. 

 

3.10.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.10.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.10.3.4 A képzés órakeretének legalább 75%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.10.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

A folyamatok ré- 

szekre bontásával 

képes a fegyelme- 

zett és fókuszált 

lövészeti gyakorlás- 

ra fejlődése érdeké- 

ben. 

Elsajátítja a pontos 

találat eléréshez 

alkalmazható mód- 

szereket, mint a 

fegyver helyes 

elsütését szárazgya- 

korlás keretében. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Önmagára nézve 

kötelezőként fogad- ja 

el a lőkiképzés 

szabályrendszerét. 

 

A lőkiképzés min- 

den feladathelyze- 

tében felelősségtu- 

dattal tevékenyke- 

dik. 

 

Célzás, irányzás és az 

elsütés technikáit 

alkalmazva pontos 
lövés leadására 

törekszik. 

Ismeri a pontos 

lövés leadásának 

befolyásoló ténye- 

zőit. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

A célok gyors, 

pontos leküzdésére 

hajtja végre külön- 

böző körülmények 

között, más és más 

távolságokban. 

Összekapcsolja a 

lőfegyverekkel 

kapcsolatos ismere- 

teit, tudássémákat 

komplex lőgyakor- 

latok végrehajtása 
során. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 
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A lőfegyverek 

használatával kap- 

csolatos ismeretei 

pontosak, a lőgya- 

korlattal kapcsola- 

tos biztonsági- és 

tiltó rendszabályo- 

kat munkavégzésére 

tekintettel értelme- zi, 

alkalmazza. 

 

 

 
Ismeri és betartja a 

biztonsági protokol- 

lokat. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

3.10.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.10.3.6.1 A lőfegyverek fajtái, működési elvei 

A légfegyverek megjelenése, helye a lőfegyverek körében 

 

3.10.3.6.2 A légfegyverek csoportosítása, működési elvei. 

A légfegyverek fajtái 

A légfegyverek működése 

A légfegyverek működési mechanizmusuk alapján történő csoportosítása A 

légfegyverek kalibere, lövedék típusok 

 

3.10.3.6.3 Lőelmélet, ballisztika 

Lövészeti alapismeretek 

 

3.10.3.6.4 Célzás, lehetséges célzási hibák 

A célzás közben elkövethető lehetséges hibák 

A célzást támogató légzéstechnika 

 

3.10.3.6.5 A pontos lövés feltételei, befolyásoló tényezők, az irányzék beállítása 

A pontos találat eléréséhez alkalmazható módszerek 

A lövés pontosságát befolyásoló tényezők Az 

irányzék beállítás jelentősége 

 

3.10.3.6.6 Biztonsági és módszertani szabályok 

A lőfegyverek használatával kapcsolatos biztonsági és tiltó szabályok 

 

3.10.3.6.7 Vezényszavak és utasítások a lőgyakorlaton 

A lőgyakorlaton elhangzó jellemző vezényszavak 

 

3.10.3.6.8 A fegyver ellenőrzése 

A fegyver ellenőrzése a lőgyakorlat előtt 

A fegyver ellenőrzése a lőgyakorlat befejezése után 

 

3.10.3.6.9 Gyakorlati lőelőkészítő foglalkozás légfegyverrel 

A lőgyakorlatok végrehajtása során alkalmazott védőeszközök anyagismerete. A 

lőgyakorlatok végrehajtására vonatkozó szabályok 

Lőgyakorlat végrehajtása álló helyzetből, légpuska céllapra és bukó célra 

3.10.3.6.10 Lőgyakorlat 

Pontossági lőgyakorlatok 

Gyorsasági lőgyakorlatok 
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Komplex lőgyakorlatok tárcserével, fedezékhasználattal, egykezes fegyverfogással, erő- sebb, 

gyengébb kézzel 

Lőgyakorlat zavaró körülmények között 
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3.11 Magánbiztonság és vagyonvédelem megnevezésű tanulási terület a Rendészeti 

technikus szakmairány számára 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 155/155 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület fő célja, hogy bevezesse a tanulókat a magánbiztonság területére, megértsék a 

közbiztonság, biztonság, magánbiztonság fogalmát, megismerjék és átlássák az állampolgá- rok 

saját biztonságuk érdekében, nem állami szervezetek működése keretében ellátható, a 

biztonságukat védő, vagy biztonsági szintjüket magasabb szintre emelő tevékenységeinek körét. 

A civil vagyonvédelem alapjai témakör a magánbiztonság alapfogalmaival, főbb jogi 

szabályozóival, a magánbiztonsági piaci szolgáltatást nyújtókkal szembeni elvárásokkal fog- 

lalkozik. A személy- és vagyonvédelmi tevékenységek témakör részletesen foglalkozik az egyes 

technikai és személyerős tevékenységekkel, gyakorlásuk szakmai elvárásaival. A ma- 

gánnyomozás tananyagának elsajátításával megismerik a tanulók a megszerezhető informáci- ók 

körét, megszerzésük jogszerű formáit, a magánnyomozókkal szembeni szakmai elváráso- kat. A 

közösségi vagyonvédelem a közterületek és közösség által használt eszközök védelmé- nek 

szabályait, valamint az egyéb civil rendészeti tevékenységek egy meghatározott védett 

vagyonelem védelmére rendelt és intézkedési joggal felruházott rendészeti munkaköreit is- 

merhetik meg a tanulók (hegyőr, vadőr, mezőőr, természetvédelmi őr, erdőőr). Az önkéntes 

rendfenntartás, a polgárőri tevékenység ismerete zárja le a magánbiztonsági ismeretek körét, teljes 

rálátást nyújtva a szakma vertikumára. 

 

3.11.1 Személy- és vagyonvédelem tantárgy 124/124 óra 

 

3.11.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy a magánbiztonság alapfogalmaival (közrend, biztonság, közbiztonság, veszély, 

kockázat, veszélyeztetettség, biztonságérzet), főbb jogi szabályozóival (Magyarország Alap- 

törvénye, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (SzVMt.), Polgári Törvénykönyv (Ptk.) személyiségi jo- gok, 

tulajdonjogi szabályai) ismertet meg a közrend és közbiztonság, biztonság fenntartása iránti 

elkötelezettség kialakítása érdekében. A vagyonőr általános feladatai (bűnmegelőzés, megbízó 

jogos érdekeinek képviselete), általános etikai elvárások, szakmai követelmények ismerete a 

pontos és piac által elvárt feladatvégzéshez szükséges. Az egyéb civil rendészeti tevékenységek 

egy meghatározott vagyonelem védelmére rendelt és intézkedési joggal felru- házott rendészeti 

feladatkörök ismertetésére szolgál (hegyőr, vadőr, mezőőr, természetvédel- mi őr, erdőőr). Az 

önkéntes rendfenntartás, a polgárőri tevékenység ismerete zárja le a ma- gánbiztonsági ismeretek 

körét, teljes rálátást nyújtva a szakma vertikumára. 

 

3.11.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.11.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.11.1.4 A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.11.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

 

 
 

A megbízó által 

meghatározott tar- 

talmú őrutasítás 
alapján az őrzött 

létesítménybe törté- 

nő be- és kiléptetést a 

személyek azono- 

sításával, csomag- 

juk és/vagy gépjár- 

művek átvizsgálá- 

sával végzi. 

Ismeri a magánbiz- 

tonsági szolgáltatá- 

sok rövid történetét, a 

jellemző tevé- 

kenységeket (sze- 

mély- és vagyonvé- 

delem, magánnyo- 

mozás) főbb jogi 

szabályozóit, az 

egyes tevékenysé- 

gek gyakorlásának 

főbb feltételeit. 

 

Alkalmazói szinten 

ismeri a személy, 

gépjármű, a cso- 

mag-, szállítmány-, 

és áruellenőrzés 

szabályait be- és 

kiléptetés szabálya- 

it, az tevékenység 

végzéséhez alkal- 

mazott IKT eszkö- 
zök használatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Feladatát éberen és 

kritikus szemlélet- 

ben végzi. 

 

A lehetséges riasz- 

tási eseményeket 

éber és kritikus 

módon figyeli. Az 

eszközök adatait 

folyamatosan frissí- 

ti. 

Részrehajlás- 

mentes feladatvég- 

zés az utasítások 

szerint. 

 

Ismeri a járőr- 

szolgálat ellátására 

vonatkozó jogi és 

szakmai szabályo- 

kat. Ismeri a hely- 

színbiztosítás szak- 

mai elvárásait. 

Precizitás, kritikus 

szemlélet, éberség a 

munkavégzés során. 

 

Pártatlan és szabá- 

lyos munka-végzés a 

rend fenntartásá- nak 

érdekében. 

Elkötelezett a biz- 

tonság fenntartása 

és megőrzése iránt. 

Kész a tetten ért 

személy ellen sza- 

bályosan fellépni. 

 

Kész saját vagy 

mások védelmében 

kényszerítő testi erő 

vagy kényszerítő esz-

köz használatá- val 

fellépni. 

 

Elkötelezett a táma- 

dás elhárítása során a 

fokozatosság, 

eredményesség, 

szükségesség és 
arányosság elveinek 

 

 

 

 

 

 
Az összeköttetésre 

szolgáló és a telepí- 

tett biztonságtech- 

nikai eszközök, 

rendszerek kezelés- 

ével objektumot, 

kereskedelmi vagy 

logisztikai létesít- 

ményeket őriz. 

Ismeri a főbb objek- 

tumvédelmi rend- 

szereket, a védelmi 

szinteket, a rádió- 

forgalmazás eszkö- 

zeit és szabályait. 

 

Ismeri a kulcsnyil- 

vántartás szerepét, a 

kiadás- és visszavé- 

telezés jellemzőit, a 

kulcs felvételi- 

jogosultság vizsgá- 

latára vonatkozó 

szakmai szabályo- 

kat. 

 

Ismeri a mechani- 

kus és elektronikus 

védelmi eszközöket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Belső és közterületi 

járőrszolgálatot lát 

el, valamint hely- 

színellenőrzést 

végez a riasztásra 

kivonuló szolgálat 

tagjaként. 

Ismeri a járőrszol- 

gálat ellátására 

vonatkozó jogi és 

szakmai szabályo- 

kat. Ismeri a hely- 

színbiztosítási elvá- 

rásokat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 



364 

 

Pénz- és értékszállí- 

tást végez, szállít- 

mányt kísér. 

Ismeri és alkalmaz- 

za a pénz- és érték- 

szállításra vonatko- 

zó biztonsági köve- 

telményeket. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

betartásában. 

 

Az élet- és testi 

épség védelmét 
szem előtt tartja az 

 

Rendezvények 

(kulturális, sport, 

egyéb tömeg ren- 

dezvények) biztosí- 

tását végzi, eltávo- 

lítja a rendezvényt 
akadályozó, zavaró 

személyeket. 

Ismeri a rendezvény 

szervezésének, 

engedélyezésének 

főbb szabályait, a 

szervezők és részt- 

vevők főbb jogait és 

kötelességeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

intézkedés során. 
 

Nagyfokú együtt- 

működés a végre- 

hajtásban résztve- vők 

között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A hatóság egyidejű 

értesítése mellett a 

bűncselekmény 

vagy szabálysértés 

elkövetésén tetten 

ért személyt elfogja, a 

hatóság kiérkezé- 

séig visszatartja és a 

bűncselekmény 

vagy szabálysértés 

elkövetéséhez hasz- 

nált, az elkövető 
birtokában lévő 

támadásra alkalmas 

eszközt elveszi. 

Ismeri a legjellem- 

zőbb szabálysértési 

(köznyugalom és 

tulajdon elleni, 

közlekedési és köz- 

területre vonatkozó 

tényállások) és 

büntető tényálláso- 

kat (korrupciós, 

hivatali, köznyuga- 

lom elleni, vagyon 

elleni és vagyon 
elleni erőszakos 

cselekmények, élet- 

és teszi épség elleni 

cselekmények, 

emberi szabadság és 

méltóság elleni, 

valamint hivatalos 

és közfeladatot 

ellátó személyek 

elleni cselekmé- 

nyek). 

 

Tisztában van a 

közveszély fogal- 

mával és a közve- 

szély helyszínének 

fogalmával. 

 

Ismeri a főbb polgá- 

ri jogi fogalmakat 

(tulajdon, a birtok, a 

birtokvédelem és a 

jogos önhatalom. 

 

Felismeri a jogos 

védelmi és a vég- 

szükség helyzetet. 

 

Ismeri a jogtalan 

támadás elhárítására 

használt eszközök 

(gumibot, vegyi 

eszköz, lőfegyver) 

alkalmazására vo- 

natkozó jogszabályi 

és szakmai, taktikai 
előírásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 
 

A rábízott adatokat, 

információkat bi- 

zalmasan kezeli, 

melyért felelősséget is 

vállal. 

 

Munkáját precízen, 

fegyelmezetten 

végzi el a megbízó 

érdekeinek figye- 

lembevételével, de a 

törvényesség kere- 

tein belül. 

 

Az információszer- 

zésben kitartó és 

kreatív. 
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Elsősegélyt nyújt és 

újraélesztést végez 

szükség esetén. 

Ismeri az elsőse- 

gélynyújtás eszkö- 

zeit és használatuk 

módját. 

Ismeri az újraélesz- 

tési technikákat és 

módszertant. 

 

 

Teljesen önállóan 
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Megbízási szerző- 

désben foglaltak 

alapján a megbízó 

utasítása szerint, de a 

személyiségi 

jogokra vonatkozó, 

az adatvédelemre és 

információszabad- 

ságra vonatkozó 

szabályok betartá- 

sával jogi vagy 

természetes sze- 

mélyről, tárgyról 

információt szerez 

be, kutatást végez, 

adatokat összesít és 

írásbeli jelentésben 
a megbízónak átad- 

ja. 

 

Ismeri a személyi- 

ségi jogok védelmé- 

re vonatkozó szabá- 

lyokat. 

 

Ismeri a személyes, a 

különleges, és a 

közérdekű adatok 

fogalmát, az adat- 

kezelés célhoz kö- 

töttségét. 

 

Ismeri az állami, 

szolgálati, magán és 

üzleti titok megkü- 

lönböztető jellem- 

zőit. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 
 

Felhasználói szinten 

ismeri az adatrögzí- 

tésre alkalmas esz- 

közöket 

 

 

3.11.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.11.1.6.1 A civil vagyonvédelem alapjai 

A civil vagyonvédelem kialakulása, közbiztonság-magánbiztonság fogalma, elhatárolása 

(azonosságok, különbségek), a közrend, biztonság, közbiztonság, veszély, kockázat, veszé- 

lyeztetettség, biztonságérzet fogalmai 

A biztonság állampolgári megteremtésének és fenntartásának jogi alapjai (Alaptörvény, a 

személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 

évi CXXXIII. törvény (SzVMt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör- vény) 

A vagyonőr általános feladatai (bűnmegelőzés, megbízó jogos érdekeinek képviselete), a 

személy-, és vagyonvédelmi tevékenység ellátásának szabályai, általános etikai elvárások, 

szakmai követelmények, az SzVMt. hatálya, alkalmazási feltételek, adatkezelés, titoktartás, a 

tevékenység hatósági ellenőrzése, vagyonőri intézkedéssel szembeni elvárások 

 

3.11.1.6.2 A személy- és vagyonvédelmi tevékenységek 

A személy- és vagyonvédelmi tevékenységek célja, struktúrája és a szolgálat ellátása A 

személy- és vagyonvédelmi tevékenységek főbb területei: 

‒ Közterületnek nem minősülő létesítmény őrzése (személyek ki- és beléptetése, 

csomag és gép-jármű átvizsgálás, ruházat átvizsgálás, áru- és szállítmány ellenőrzé- 

se, kulcsok ki-adása, ittasság ellenőrzés, tiltott tárgy bevitele) 

‒ Rendezvények biztosítás (rendező, szervező, részt vevők jogai és kötelezettségei, 

intézkedések), sportrendezvények külön szabályai 

‒ Pénz-, és értékszállítás és kísérés 

‒ Biztonsági rendszerek révén végzett tevékenységek (távfelügyelet) 

‒ Kereskedelmi egységek védelme 

A vagyonőri intézkedések (felhívás, felszólítás, tiltás, tájékoztatás, arányos mérvű testi erő 

alkalmazása, tetten ért személy elfogása és visszatartása, ruházat átvizsgálása, rendkívüli 

események esetén történő intézkedések, közveszély és közveszély helyszínének fogalma, 

elhatárolása, hely-színbiztosítás szabályai) 

Támadáselhárító eszközök (támadás, jogos védelem, végszükség fogalma, közös szabá- lyok, 

gumibot, vegyi eszköz, őrkutya, lőfegyver alkalmazásának külön szabályai) 
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3.11.1.6.3 Magánnyomozás 

Magánnyomozói tevékenység végzésének feltételei (igazolvány kiváltása, szakmai elvárá- sok, 

személyiségi jogok és adatvédelmi szabályok, titokvédelmi szabályok betartása) Magánnyomozó 

jellemző feladatai (jogi és természetes személyekről, tárgyról adat és in- formáció szerzés, kutatás, 

információk összegzése, bűnmegelőzési tanácsadás) 

A magánnyomozó és megbízó viszonyára vonatkozó szabályok, a megbízás teljesítése 

 
 

3.11.2 Közösségi vagyonvédelem tantárgy 31/31 óra 

 

3.11.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy a közösségi vagyonvédelem elnevezés alatt a közterületek és közösség által hasz- nált 

eszközök védelmének szabályait, valamint az egyéb civil rendészeti tevékenységek gya- 

korlásának célját, jogszabályi kereteit, egy meghatározott védett vagyonelem (pl. természet- 

védelmi terület, erdő, vad, hal, mező, hegybirtok, közterület és annak tisztasága, tömegközle- 

kedési eszköz, házi állat, stb.) védelmére rendelt és intézkedési joggal felruházott rendészeti 

munkaköreit ismerhetik meg a tanulók (hegyőr, vadőr, mezőőr, természetvédelmi őr, erdőőr). Az 

önkéntes rendfenntartás, a polgárőri tevékenység, mint a civil önvédelem alapvető intéz- ménye 

zárja a közösségi rendfenntartás és vagyonvédelem ismereteit. 

 

3.11.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.11.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.11.2.4 A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.11.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

A közterületek 

rendeltetésszerű 

használatnak fel- 

ügyelete körében 

ellenőrzi a közterü- 

leten tevékenységet 

végzők (pl. árusok, 

zenészek, vendéglá- 

tók, plakátragasz- 
tók) engedélyét. 

Ismeri a közterület, 

magánterület fo- 

galmát, a közterület 

felügyeletre és a 

közterület felügyelő 

feladatkörére és 

intézkedési jogo- 

sultságaira vonatko- 

zó szabályokat. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

A közterület rend- 

jének fenntartását és a 

közösségi együtt- élés 

szabályait tartja szem 

előtt. 

 

Kezdeményezően 

lép fel a rend fenn- 

tartása érdekében. 
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Hatósági jogköré- 

ben eljárva a közte- 

rületen vagy jog- 

szabályban megha- 

tározott más terüle- 

ten (erdő, mező, 

természetvédelmi 

terület, szőlő, tó) 

elkövetett szabály- 

talankodóval szem- 

ben figyelmeztetést 

alkalmaz, helyszíni 

bírságot szab ki, 

feljelentést tesz vagy 

egyéb intéz- kedést 

foganatosít 

szükség esetén egy 

tanult idegen nyel- 

ven is a szabályta- 

lanság megszünteté- 

se érdekében. 

Esetleírás vagy – 

tanulmány alapján 

felismeri az elköve- 

tett szabálytalansá- 

got. 

 

Ismeri a hatósági és 

szabálysértési eljá- 

rások alapvető sza- 

bályait (hatásköri és 

illetékességi szabá- 

lyok, vétkesség és 

társadalomra veszé- 

lyesség, ügyfél és 

hatóság fogalma, 

főbb eljárási cse- 

lekmények és meg- 

hozható határoza- 

tok, szabálysértési 

és közigazgatási 

ügyekben, jogor- 

voslat). 

 

Ismeri a legjellem- 

zőbb szabály-sértési 

(köznyugalom és 

tulajdon elleni, 

közlekedési és köz- 

tisztasági, állatvé- 

delmi tényállások) és 

büntető tényállá- 

sokat (korrupciós, 

hivatali, köznyuga- 

lom elleni, vagyon 

elleni és vagyon 
elleni erőszakos 

cselekmények, élet- 

és testi épség elleni 

cselekmények, 

emberi szabadság és 

méltóság elleni, 

valamint hivatalos 

és közfeladatot 

ellátó személyek 

elleni cselekmé- 

nyek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

A rendelkezésre 

álló információk 

alapján az optimális 

döntést hozza meg. 
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Tevékenysége 

végzése során a 

rendvédelmi 

szervekkel 

együttműködik. 

Ismeri a rendvé- 

delmi 

szervek (rendőrség, 

katasztrófavédelem, 

büntetés- 

végrehajtás), más 

rendészeti jogkörrel 

ellátott társszervek 

(természetvédelmi, 

mezőőri, erdészeti, 

vadgazdálkodási, 

halászati, hegyköz- 

ségi önkormányza- 

tok és feljogosított 

személyzetük) 

feladatait, hatáskö- 

rét. 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

3.11.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.11.2.6.1 A közterület felügyelet fogalma 

A közterület, magánterület fogalma, a közterület felügyelet fogalma A 

közterület-felügyeleti tevékenységre vonatkozó jogszabályok 

A társadalmi bűnmegelőzés segítése, a közrend és közbiztonság helyi védelme 

 

3.11.2.6.2 A közterület felügyelő jogállása és feladatai 

A közterület felügyelői tevékenység végzésének feltételei (jogviszony létesítése, munkavégzésre 

vonatkozó szabályok, alaki elvárások) 

A közterület felügyelő főbb feladatai, az általa hozható intézkedések és azok kikényszeríté- sére 

vonatkozó szabályok 

A közterület jogszerű és engedélyhez kötött használatának ellenőrzése A 

parkolás szabályai a közterületen 

Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében 

Feladatok az önkormányzat közterületi rendezvényein 

Az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű hasz- 

nálatának ellenőrzése 

A köztisztaságra vonatkozó előírások betartatása Az 

állatrendészeti intézkedések jogi feltételei 

Közreműködés a hajléktalan ellátás alapfeladataiban 

 

3.11.2.6.3 Egyéb civil rendészeti ismeretek 

Egyes közösségi vagyonelemek védelme: erdőőr, mezőőr, természetvédelmi őr, önkor- mányzati 

természetvédelmi őr, hegyőr, halőr, hivatásos vadász. (az egyes rendészeti fel- adatokat ellátó 

személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést 

biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv.) 

Önkéntes szervezetek, Polgárőrség (feladata, jogosítványai, szervezete, együttműködés más 

rendvédelmi vagy önkéntes szervezetekkel, a polgárőrségről és a polgárőri tevékeny- ség 

szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény) 
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1. Bevezetés 

 

A rendész kadét képzés 2021. február 23-i hivatalos belügyi értekezleten történt megbeszéléssel 

indult el. A szerződés a Belügyminisztérium és a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium között 2021. május hónapban kerül aláírásra. 

 

Kollégiumi osztályaink, csoportjaink és valamennyi pedagógiai tevékenység 

vonatkozásában – a nevelő-oktató munka 2021-2022-es tanévtől veszi kezdetét. 

Az előkészítő műhelymukák legkorábban 2021. június 15-től kezdődnek meg.  

Tanulóinkat intézményünkben egy fokozott társadalmi érdeklődésre számot tartó 

szakmákra készítjük fel. Rendkívüli felelősséget jelent számunkra a jogszerűség és 

szakszerűség, minden körülmények közötti prioritásának, a rendészeti pályák filozófiájának a 

munkába készülők újabb és újabb generációk számára történő örökítése. Szakképzésünk 

folyamatában arra törekszünk, hogy a rendészeti szervek részére szakmailag és erkölcsileg jól 

felkészült, a későbbiekben szakszerűen, jogszerűen, határozottan és kulturáltan intézkedő, a 

törvényes rendet védelmező, és az állampolgárok biztonságát garantáló szakembereket 

képezzünk. Tanulóink pályára történő felkészítésében nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre, a 

pályaorientációra, a szakmai képzésben pedig azoknak az alap- és szakmai kompetenciáknak a 

kialakítására, fejlesztésére, amelyek szükségesek a komplex rendészeti munka magas 

színvonalú ellátásához. 

 



372 

Jelen program sajátjának tekinti a NAT fejlesztési feladatait, a rendészeti szervek 

elvárásait, az iskolai és kollégiumi nevelés-oktatás, valamint a rendészeti életpálya közös 

értékeit. Alapvető rendeltetéséhez igazodva, programunk meghatározza a kollégiumi nevelés 

sajátos céljait, alapelveit, feladatait, általános kereteit, mindazt, ami a kollégiumi élet 

szervezésével és működésével kapcsolatos. 

A kollégiumokban élő tanulók hagyományok és jogszabályok által meghatározott, 

szervezett keretek között, a kollégium erkölcsi, érzelmi és szociális védelme alatt élik iskolás 

és kollégiumi éveiket. A család, a családi környezet átruház bizonyos jogokat és kötelességeket 

a kollégiumra, mint nevelő-befogadó intézményre, illetve a kollégiumi nevelőtanárra, mint a 

szülőt pótolni hivatott, erre szakosodott pedagógusra. Így a kollégium egyik természetes 

partnere a család, mint a személyes hátteret adó küldő, a másik az iskola, mint intézményes 

partner, ahol az eredményes – és végzettséget adó – tanulmányi munkában a kollégium segíti a 

tanulót. 

Jelen programunkban egyaránt hangsúlyos szerepet kap az egyéni képességek 

kibontakoztatásának támogatása, és a kollégisták testi, lelki, szociális fejlődésének segítése, az 

életkori sajátosságok és egyéni adottságok figyelembevételével. Törekszünk a családból hozott 

értékek megőrzésére és fejlesztésére. Biztosítjuk az iskolai követelmények teljesítésére való 

felkészülést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást. 

Segítjük a tanulók rendészeti pályára történő orientációját, továbbtanulásukat, jövőjük 

megalapozását. 

A kollégiumi foglalkozásokon keresztül pozitív irányba próbáljuk befolyásolni a 

tanulók életét. Kollégiumunk a maga sajátos, hierarchiára épülő arculatával, a rendészeti 

szervek hagyományára épülő rendszerével, foglalkozásaival, tevékenységeivel, a szabadidő, 

jellemzően irányítottan történő megszervezésének változatos módjaival hozzájárul az itt 

eltöltött idő hasznos és örömteli megéléséhez. A különböző tanulási formák biztosításával, a 

felzárkóztatás és tehetséggondozás változatos módjaival, követhető életviteli mintákkal, a 

rendészeti pályán tevékenykedő személyek példáin is keresztül lehetővé tesszük azt, hogy a 

kollégisták érdeklődésüknek, képességeiknek, pályairányultságuknak, szakmaválasztásuknak 

és tehetségüknek megfelelően tanulhassanak és készülhessenek hivatásukra, döntően valamely 

rendészeti szakterületen, önálló életükre. 

A kollégiumi nevelésben a foglalkozások célja a kollégista személyiségének, erkölcsi 

habitusának, jellemének, identitástudatának, önbizalmának, felelősségvállalásának, közösségi 

tudatának, képességeinek és érdeklődésének megalapozása és fejlesztése. 
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Kollégiumunkban az együttélés feltétele a rend és fegyelem iránti igény, annak 

megtartása, a meghatározott szabályok betartása, a bizalmi légkör, a bajtársiasság kialakítása a 

csoportban, és a közösségben. Jó kollégiumi légkör megteremtése érdekében erősítjük a 

kölcsönös bizalmat a diákok és a pedagógusok között. 

Kollégiumunk segíti a tanulókat a foglalkozási tervekben meghatározott ismeretek 

elsajátításában, biztosítja a képességek fejlődéséhez szükséges tevékenységek feltételeit. 

 

A kollégiumban folyó oktató-nevelőmunka célja hogy a tanórai munkában 

megvalósított oktatást-nevelést továbbvigye, s ezzel egy egymásra épülő folyamatot képezve 

segítse a diákokban: 

• a rendészeti szakmákra jellemző személyiségjegyek kialakulását, 

• a művelődés, önművelődés iránti igényt, 

• a testi-fizikai képességek fejlesztésének és megóvásának megőrzésének 

lehetőségét és igényét, 

• annak tudatát, hogy állampolgárként felelősséggel tartozik a társadalom iránt, 

• az engedelmesség készségének elsajátítását oly módon, hogy törvénytisztelő, 

fegyelmezett állampolgárként éljen. 

 

Kollégiumunk az elvárt kompetenciák fejlesztését úgy segíti, hogy a tematikus 

csoportfoglalkozások során olyan tevékenységeket szervez, amelyek által a tanulók ismeretei 

bővülnek, képességeik gyarapodnak, attitűdjeik pozitív irányba formálódnak. 

A nevelés, oktatás, tanulás, ismeretszerzés középpontjában a szakmai ismeretek 

elsajátításával párhuzamosan ki kell alakítani a szakmához szükséges kompetenciákat és azokat 

minimális szinten el kell sajátíttatni a tanulókkal. A tanulók felkészítése tehát együtt jár a 

rendészeti szakma sikeres gyakorlásához szükséges kompetenciák kialakításával. 

Ezek megvalósulását a beiratkozástól kezdve az érettségi vizsgára való bocsátásig mérni 

és értékelni kell. Ebben nagy segítséget ad, adhat a kollégiumot szakmai segítséggel támogató 

pszichológus. 
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1.2.1 A mérés, értékelés szakaszai: 

 

Bemeneti mérés az alapkompetenciák szintjének feltárására tér ki. A bemeneti mérés 

adatai alapján kell az osztályfőnököknek azt az egyéni fejlesztési tervet elkészíteni, amely egyes 

kompetenciák szinten tartását, mások fejlesztését határozzák meg az osztályban tanító 

pedagógusok közösségének. 

A képzési folyamat során még legalább két alkalommal célszerű kompetenciamérést 

végezni: 

• a második mérésre a 10. évfolyam végén, vagy teljesítése után, 

• a harmadik az érettségi vizsgára történő bocsátást megelőzően, ahol meg kell 

győződni arról, hogy a tanuló legalább minimális szinten rendelkezik a 

munkavégzéshez szükséges alapkompetenciákkal. 

 

A szakképesítés megszerzése szempontjából legfontosabbnak tartott alapkompetenciák: 

• Alkalmazkodó képesség, 

• döntési képesség, 

• együttműködés, 

• empátia, 

• felelősségvállalás, 

• kommunikáció, 

• minőségre törekvés, 

• önállóság, 

• önbizalom, 

• önfejlesztés, 

• önkontroll, 

• problémamegoldó képesség, 

• szabálytudat, 

• teljesítményorientáció. 

 

További fejlesztendő kompetenciák: 



375 

A helyzetfelismerő készség, a konfliktusmegoldó készség, a határozottság, és azok a 

kompetenciák, amelyek a szakmai követelmények között kiemelt szerepet kapnak. 

A kollégiumi foglalkozások a kulturált viselkedésre, megjelenésre, a beszédkultúrára, 

kommunikációra, önismeretre, a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek 

fejlesztésére, az egyénileg hatékony tanulási módszerek elsajátítására, az egészséges életvitel 

kialakítására, a tágabb természeti, társadalmi környezetért érzett felelősségre nevelnek. 

A kollégiumi együttélésben, a kollégista megtapasztalja a másik ember segítésének és 

megbecsülésének fontosságát, a csapatmunka fontosságát, valamint az egymás iránti 

felelősséget, ami a későbbiekben a rendészeti munkája során még sokkal nagyobb jelentőséggel 

fog bírni! Megélheti a szülőföld szeretetét, a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez, a 

hagyományok és értékek mentén kialakult közösséghez, egy adott szervezethez való tartozás 

biztonságát, a természeti, történelmi és kulturális örökség megbecsülését. Nyitottá és 

elfogadóvá tesz a hazai nemzetiségek, kisebbségek és más népek kultúrája iránt is. 

 

2. A társadalmi és a rendészeti szervek elvárásai 

 

A közoktatás jövőképében a magyar közoktatási rendszerben a családi háttértől és 

személyes életkörülményeitől függetlenül minden gyermeket egész életén keresztül korszerű és 

versenyképes, képességeinek, tehetségének megfelelő képzésben kell részesíteni, anélkül, hogy 

ezt előítéletek vagy hátrányos megkülönböztetés befolyásolná. Kinyilvánított szándék az 

esélykülönbségek mérséklése, a hátrányos helyzetűek nevelési – oktatási és szociális segítése, 

a felzárkóztatás és tehetséggondozás. 

Ezen elvárások: 

• szorosabb és hatékonyabb együttműködés az iskolákkal, civil szervezetekkel 

• gazdag programkínálat a hátrányos helyzet és az esélykülönbségek 

csökkentésére személyesebb kapcsolat ápolása a nevelő és a tanuló (kollégista) között 

• a családi háttérfunkció erősítése, pótlása 

• hagyományápolás és a kollégium egyéni arculatának erősítése 

• készségfejlesztés, tehetséggondozás 

• a környezeti – és egészségnevelés erősítése 

• integrált nevelés megvalósítása (gyermekvédelem, hátránykompenzáció) 

• preventív nevelés 
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• pályaorientációs nevelés erősítése 

• nevelőtestület stabilitása 

 

Elvárás tanítványainkkal szemben, hogy a tanulmányok befejezését követően 

elkötelezettek legyenek saját területükön, a tanult szakmájuk magas szintű gyakorlása során az 

állandó szakmai fejlődésre, feleljenek meg a jogszabályokban megfogalmazott elvárásoknak, 

azokat tartsák be és tartassák be az állampolgárokkal, a későbbiekben jogszerű, szakszerű, 

határozott és kulturált intézkedéseikkel pedig feleljenek meg a szolgáltatást igénybevevők 

elvárásainak. 

A tanórai munkában megvalósított oktatást-nevelést továbbvigye, s ezzel egy egymásra 

épülő folyamatot képezve segítse a diákokban a rendészeti szakmákra jellemző 

személyiségjegyek kialakulását. A művelődés, önművelődés iránti igényt, a testi-fizikai 

képességek fejlesztésének és megóvásának megőrzésének lehetőségét és igényét, annak tudatát, 

hogy állampolgárként felelősséggel tartozik a társadalom iránt, valamint az engedelmesség 

készségének elsajátítását oly módon, hogy törvénytisztelő, fegyelmezett állampolgárként éljen. 

A rendészeti szervek további elvárása, hogy a közszolgálat részére a rendvédelem ügye 

iránt elkötelezett, szilárd hivatástudattal és erkölcsi felfogással bíró, fizikailag jól felkészített 

magyar állampolgárokat neveljünk. 

 

3. Kollégium működésének feltételrendszere 

 

Intézményünk a Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium. A kollégium funkciójának megfelelően a rendészeti nevelés egyik 

színtere, valamint jó feltételeket teremt azoknak, akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a 

tanuláshoz, azoknak is, akiknek szülei nem tudják biztosítani a tanuláshoz szükséges 

körülményeket. 

A kollégium épületének címe: 8230, Balatonfüred, Hősök tere 1, az iskolával 

megegyező helyrajzi számon nyilvántartva. 
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3.1. Személyi feltételek, elvárások 

 

3.1.1. Kollégiumi nevelőtanárok 

 

Kollégiumunkban alapelvként kezeljük azt a tényt, hogy aki ebben az intézményben 

kollégiumi nevelőtanári tevékenységet kíván folytatni, az legyen gyerekközpontú, 

következetes, követelménytámasztó, rendelkezzen rendészeti ismerettel, tapasztalattal. (Pl.: 

rendőrségi, önkormányzati rendészeti, katasztrófavédelem, bűntetés végrehajtás). 

Legyen sokoldalú és mindenekelőtt megfeleljen a társadalom által is óhajtott, kívánt 

szülői szerepnek. A kollégiumban a nevelési feladatokat – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvényben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező – kollégiumi 

nevelőtanár láthatja el, aki: 

 

a) a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi 

munkáját, 

b) rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai 

ismeretekkel rendelkezik, 

c) képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, 

ellenőrzésére, értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek 

alkalmazásában, 

d) egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával 

követendő példaként szolgál a diákok számára, 

e) megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai 

kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, szeretetet, elkötelezettséget és bizalmat 

helyezi előtérbe, 

f) képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére, 

g) képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani, 

h) képes a konfliktusok eredményes kezelésére, 

i) munkája során folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelésükben 
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részt vevő személyekkel, szervezetekkel. 

 

A jogszabályi elvárásoknak a jelenlegi nevelőtestület megfelel, úgy szakmai, mint 

emberi szempontból. A kollégiumi nevelők munkájukat a tudás, az igazságosság, a rend, a 

szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékeire, az egyenlő bánásmódra, 

valamint az egészséges életmódra és a fenntartható fejlődésre való tekintettel végzik. 

Nevelőtanárok összetétele: Hölgyek és férfiak vegyesen, hiszen a képzésben lányok és 

fiúk egyaránt bekapcsolódnak. A nemenkénti és szintenkénti ügyeletre való tekintettel, a 

jogszabályban foglaltaknak megfelelő létszámban. 

 

3.1.2. Elvárások, tárgyi, környezeti feltételek, a kollégiumban 

 

A diákok kötelezően bentlakásos jellegű, de a hagyományos kollégiumi rendszertől 

eltérő elhelyezésben részesülnek. Sajátosan, a rendvédelmi életre felkészítő feladatoknak 

megfelelően a tanulók szint, osztály, szakasz (ha szükséges) kötelékben élnek. Kollégiumunktól 

elvárás, hogy a rendészeti szakmai képzésbe bekerülő diák számára, olyan általános rendészeti 

ismereteket közvetítsen, amelyek megalapozzák az egy életen át tartó tanulással fenntartható 

rendészeti életpályán maradást. Ezért kollégiumi éveik alatt a tanulókkal megismertetjük és 

interiorizáltatjuk a rendészetben dolgozóktól elvárt fegyelmezett, alakias, kulturált 

viselkedésformának való megfelelést, a kapott parancs, utasítás végrehajtását. Napi 

tevékenységeik során a tanulói állomány megismeri és elsajátítja a rendészeti szervekre 

jellemző hierarchikus rendszer sajátosságait. A kollégium személyközpontú környezet 

kialakítására törekszik. Ennek során a kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési 

célok megvalósíthatóságát, a kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság 

általános kritériumainak. Megteremti – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a nyugodt 

tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális-, a sport- és egyéb szabadidős tevékenységek, 

valamint a diákkörök, szakkörök működésének feltételeit. 

A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az egyéni visszavonulás 

lehetőségéről. 

A napi elfoglaltságaikat az intézmény által kiadott házirend és órarend szabályozza. 
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3.1.3. Kollégium helyiségei 

 

• Tantermek 

• Közösségi terek 

• Videoszoba 

• Informatikai terem 

• Teakonyha 

• Egészségügyi szoba 

• Vendégszobák 

• Mozgáskorlátozott szoba 

• Nevelői szobák 

• Portaszoba 

• Vizesblokkok (fiúkollégium: en suite) 

 

 

3.1.4. Technikai berendezések és egyéb felszerelések 

 

• Az informatika-teremben biztosított a tanulás, szórakozás lehetősége és az 

internet elérés; 

• minden szobában biztosított az internet-hozzáférés (vezeték nélküli), 

• a közös teakonyhában 2-2 hűtőszekrény, 1-1 mikrohullámú sütő, vízforraló és 

teafőző biztosítja a diákok hideg vagy romlandó élelmének tárolását, előkészítését, 

melegítését. 
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3.2.A kollégiumi élet megszervezése 

 

Kollégiumi életük alatt tanulóinknak képessé kell válniuk a jelentős fizikai megterhelést 

jelentő majdani szolgálati feladatok ellátására, teljesítésére. Mindennapjaik során megismerik 

a rendészeti szervek megjelenési, alaki és viselkedési követelményeit, azokat a kollégiumi 

szabályzók alapján alkalmazzák, gyakorolják. A kollégiumunk – belső életének szabályozása 

során – biztosítja a gyermekek és ifjak optimális testi-lelki fejlődésének feltételeit, beleértve a 

rendszeres és egészséges étkezést, a tisztálkodást, az előírásoknak megfelelő egészségügyi 

ellátást. A fentieken túl figyelembe veszi a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, 

valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat is. 

3.2.1. Étkezés 

 

Napi háromszori étkezést biztosítunk a kollégium épületén belül a Gyermekélelmezési 

Intézmény segítségével. A hét első munkanapját megelőző napon, a visszaérkezéskor a 

tanulóknak vacsorát nem tudunk biztosítani, így azt saját maguknak kell megoldaniuk. 

Péntekenként, a diákok a hazamenetelük miatt vacsorát már nem kapnak. Hétköznapokon 

reggelit, ebédet és vacsorát kapnak. Az étkezést beosztás szerint végzik az alábbiak szerint: 

6:30 – 7:30   Reggeli, emellé megkapják a tízórait. 

11.30 – 14.30  Ebéd (péntekenként 11:30 – 14:00), emellé megkapják az uzsonnát 

18:30 – 19:15  Vacsora (kivéve péntek) 

 

 

3.2.2. Egészségügyi ellátás 

 

A kollégiumban a jogszabályoknak megfelelően egészségügyi és orvosi szoba került 

kialakításra a lánykollégiumban, betegszobák a fiúkollégiumban, a felmerülő egészségügyi 

problémák, valamint felmérések szükségessége miatt.  
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3.2.3. Napirend 

 

Kollégiumunk a tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes 

tevékenységek belső arányai – a jogszabályi keretek között – a tanulók egyéni és életkori 

sajátosságaihoz igazodjanak. A kollégiumi élet belső szabályozását a kollégiumvezető 

irányításával a nevelőtestület a belső és a külső környezet változásait figyelembe véve alakítja. 

A kollégiumi élet megszervezésének részleteit a Kollégium Szervezeti és Működési 

Szabályzata, valamint a Házirend tartalmazza. 

3.2.4. Diákönkormányzat 

 

A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium 

diákönkormányzata. A kollégiumunkban folyó nevelő tevékenységgel összefüggő kollégiumi 

munkák végzésében jelentős szerepe van a diákönkormányzatnak. Partnernek tekintjük őket, 

hiszen a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célokat, feladatokat nélkülük nem 

tudnánk végrehajtani. 

A diák-tisztségviselők elfogadják és igénylik a segítséget, főleg azokon a területeken és 

kérdésekben, ahol a diákok jó része nem szívesen foglal nyíltan állást, (pl. kollégiumi 

rendszabályokat, öltözködési szabályokat, ápoltságra vonatkozó elvárások- különös tekintettel 

formaruha viselésekor, tilalmakat – pl. dohányzás – megsértők, stb.) még abban az esetben sem, 

ha önmagukban a negatív jelenségeket elítélik. 

Évente két alkalommal szerveznek közgyűlést. Az első félév elején a tisztségviselők a 

kiadott szempontok alapján beszámolnak tevékenységükről és az éves programtervről, mely 

részben kapcsolódik a kollégium éves ütemtervéhez is. A második félév végén értékelik az adott 

évet és jutalmazzák a tanév során a legjobb és legszorgalmasabb diákokat. Néhány fő feladat a 

diákönkormányzat közreműködésével: 

• a kilencedik évfolyamos diákok részére szervezett beszoktató tábort tervezünk 

szervezni a tanév kezdete előtt, ahol a diákoknak lehetőségük nyílik az intézmény 

sajátos rendvédelmi nevelési követelményeinek megismerésére. 

• felügyelet biztosítása étkezéskor, kollégiumi ünnepeken, rendezvényeken, 

versenyeken (fogadóbizottság, ruhatár, „zsűrizés” stb.) 
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• kulturális szervezések (karácsony, farsang stb. műsorokban való közreműködés) 

• ballagási szervezések 

• sportversenyekre való felkészülések (házibajnokságok, válogatók, stb.) fegyelmi 

tárgyalásokon való diákképviselet 

• rendészeti szakközépiskolák nyílt napjain és DÖK napjain való részvétel 

• kiemelt figyelmet fordít a diákönkormányzat is a történelmi sorsfordulók, a jeles 

napok méltó megünneplésére, ezért nevelőtanári segítséggel ünnepségek 

lebonyolításában is közreműködik:  

• március 15. Nemzeti ünnep, 

• április 24. Szent György nap a Magyar Rendőrség napja, 

• május 4. Szent Flórián nap, a Tűzoltók napja, 

• október 23. a Magyar Köztársaság kikiáltása, 

• Pedagógus-nap, 

• Minden olyan esetben kikérjük a diákönkormányzat véleményét, amikor 

kedvezményben, jutalomban kívánjuk részesíteni az arra érdemes tanulókat. 

• Jutalmazási formák: lehetőségek függvényében (Fenntartó és BM) 

 

Lehetővé tesszük ezzel, hogy a diákönkormányzat tagjai és vezetői megismerjék és a 

mindennapi gyakorlatban felelősen alkalmazzák a demokratikus érdekérvényesítés, a 

problémamegoldás és a konfliktuskezelés technikáit, módszereit. 

A diákönkormányzatot megbízott tanár patronálja, aki közvetít minden olyan javaslatot, 

észrevételt, mely a kollégiumi munkát színvonalasabbá teszi és képviseli a diákok érdekeit. 

 

3.3.Kollégium kapcsolatrendszere 

 

Kollégiumunk nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres 

kapcsolatot tart a szülőkkel, illetve a tanuló törvényes képviselőjével, szülői szervezetekkel 

(közösségekkel), a kapcsolódó iskolákkal, társintézményekkel, rendészeti szervekkel, 

önkormányzati rendészettel, a polgárőrséggel, a szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, valamint 

veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal, a település – a tanulók 
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nevelésében érintett – intézményeivel, civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel, a helyi 

kisebbségi önkormányzatokkal. 

A legközvetlenebb partnerek a társiskolák, a rendészeti szakközépiskolák és a szülők. 

 

A kollégium szakmailag független, de ennek ellenére számos ponton kapcsolódik az 

iskolához, mivel közös igazgatású intézményként, közös pedagógiai feladatokra kell építeni. 

Így az összehangolt munka érdekében rendszeresen feladategyeztetést tartunk az iskolával. A 

kollégiumvezető, hivatalból tagja az iskola vezetőségének, „összekötő kapocs” az iskola és a 

kollégium között. Az egyeztetés eredményét a nevelőtestülettel el kell fogadtatni. A 

kapcsolatok kialakításában, gazdagításában és fenntartásában a kollégiumunk nyitott és 

kezdeményező. 

A kollégiumunk külső kapcsolatainak kiépítését, ápolását fejlesztését egyik 

legfontosabb feladatunknak tekintjük. A kollégium kapcsolatot tart a város, a megye, az ország 

azon szervezeteivel, intézményeivel, melyeket partnereiként tart számon, különös tekintettel a 

rendészeti szervekkel és a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolával. 

 

4. Kollégiumi nevelés célkitűzései, alapelvei, 

feladatai  

4.1.Kollégiumi nevelés célkitűzése 

A kollégiumunk legfontosabb, stratégiai célkitűzése, hogy sajátos eszközeinek és 

módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációját, ezen belül a rendészeti 

pályaszocializációját, kiegyensúlyozott és egészséges testi és lelki fejlődését szolgálja. Továbbá 

a tanulás ösztönzésével, a tanulók életpályára történő felkészítését, illetve személyiségének 

fejlesztését, kibontakoztatását segítse. Nevelési céljaink megvalósításának érdekében, 

Pedagógiai Programunk azokra a hazai és európai rendészeti nevelési értékekre, 

hagyományokra, tapasztalatokra épít, amelyek megalapozták a jelenlegi magyarországi 

rendészeti képzést, nevelést, különös tekintettel a humanista, nemzeti, közösségi értékekre. 

Mindezek tükrében a kollégiumi nevelés céljaként határozzuk meg: a tanulók 

tanulásának és szabadidejének, szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges 
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fejlődésének, a sikeres rendészeti életpályára való felkészítésének segítését, személyiségének 

fejlesztését. 

Céljaink elérése érdekében – gyermekközpontú, személyiségközpontú környezetet 

alakítunk ki, és tanulóközpontú tevékenységrendszert működtetünk, az alábbiak 

figyelembevételével: 

• az állampolgári és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok 

érvényesítése; 

• demokráciára, humanizmusra, nemzeti és európai önazonosságra történő nevelés 

elveinek alkalmazása 

• a csoportok és közösségek iránti felelősség, bizalom, szeretet, segítőkészség 

gyakorlattá tétele a nevelésben; 

• a tanulók aktivitásának, önszerveződési formákba való bekapcsolódásának támogatása 

• a szülőkkel, iskolákkal, és partnerszervezetekkel való konstruktív együttműködés; 

• a kollégiumi nevelő-oktató munka, tudatos, tervszerű vezetéssel, szervezéssel és 

pedagógiai gyakorlattal való fejlesztése; 

• kulturált, ösztönző környezet kialakítása, 

• széleskörű szabadidős tevékenységkínálat biztosítása; 

• az integrált nevelés megvalósítása; 

• orientáló, motiváló, aktivizálni képes, pedagógiai módszerek alkalmazása; 

• az egyéni- és életkori sajátosságok, az egyéni bánásmód alkalmazása; 

• a nemzeti hagyományok, a nemzeti azonosságtudat, valamint a nemzeti az etnikai 

hagyományok, az etnikai kisebbségi azonosságtudat erősítése 

• a kötelességtudat, munkaszeretet, hivatástudat, tisztelet, tolerancia, becsületesség, 

önismeret értékként való megjelenítése 

• a társadalomba való beilleszkedés segítése – szocializáció 

• magatartási normák, törvények, jogszabályok tudatos elfogadása,

társadalmi hasznosságra törekvés szándékának kialakítása, stabil értékrenddel bíró ifjak 

nevelése 

• a diákok általános műveltségének szélesítése, a munkába állás elősegítése, a szabadidő 

értelmes eltöltését szolgáló diákkörök működtetése; 

• az egészséges életmód, a sportolás, a mindennapi testmozgás gyakorlatának kialakítása; 

• demokratikus diákönkormányzati rendszer működési feltételeinek elősegítése; 

• olyan környezet (otthon) kialakítása, mely pótolhatja a távollevő család hiányát. 
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4.2. Kollégiumi nevelés alapelvei 

 

Az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet alapján a kollégiumi nevelés alapelvei: 

• az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok 

érvényesítése; 

• demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; 

• a tanulók és közösségeik iránti felelősség, a bizalom, a szeretet, a segítőkészség; 

• szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében; 

• az alapvető erkölcsi normák érvényesítése; 

• az egyéni és életkori sajátosságok, figyelembevétele; 

• építkezés a tanulók aktivitására, öntevékenységére, önszerveződő képességére; 

• az integrált nevelés, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek alkalmazása;a 

szülőkkel, a kollégiumhoz kapcsolódó iskolákkal, a társadalmi környezettel való 

konstruktív együttműködés; 

• a nemzeti hagyományok megőrzése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése; 

• a nemzetiségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása. 

 

Szakmai munkánkban a következő alapelveket érvényesítjük: 

• Rendszeresség és fokozatosság elve 

• Tudatosság és szakszerűség elve 

• Életkori sajátosságok figyelembevételének elve 

• Személyes tapasztalatszerzés és tanulói öntevékenység elve 

• Azonos életkorú gyermekek különbözőségének elve 

• Konkrétumok és absztrakciók egységének elve 

 

 

4.3. Kollégiumi nevelés feladatai 
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A kollégium a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata, hogy 

biztosítsa a megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek 

lakóhelyén nincs elegendő lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk 

érvényesítésére, illetve akiknek a család nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges 

körülményeket. Kollégiumunk nevelőtestülete a társadalmi és a rendészeti szervek elvárásait 

figyelembe véve végzi munkáját. 

A kollégiumunknak kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy segítse a 

tanulókat a hátrányok leküzdésében és biztosítsa a hozzáférést a jó minőségű tudáshoz, ezáltal 

elősegítve az esélyegyenlőséget, a társadalmi mobilitást. A kollégiumnak fontos szerepe van, a 

tanuláshoz szükséges készségek és képességek, a kulcskompetenciák erősítésében, a 

tehetséggondozásban és a felzárkóztatás segítésében. 

A kollégista diákok személyiségének, egyéni tulajdonságainak, családi körülményeinek 

megismerése, az elfogadó, bizalmi viszony kialakítása a kollégiumi jogviszony létrejöttétől 

kezdődően tervezetten történik. A hatékony és eredményes kollégiumi nevelő munka egyik 

alapfeltétele, hogy a pedagógusok tartalmas és rendszeres együttműködés során segítsék a 

tanulók személyiségfejlődését. 

Kollégiumunk megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres folytatásához, 

kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, biztonságot, 

valamint érzelmi védettséget is nyújt. 

Kollégiumunk – megfelelő pedagógiai környezet biztosításával – elősegíti a társadalmi 

szerepek, ezen belül kifejezetten a rendészeti munkával összefüggő szerepek tanulását, ezzel 

hatékony támogatást nyújt a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez. 

A kollégium, a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek 

felhasználásával, képes speciális pedagógiai feladatok megoldására, ifjúságvédelmi feladatok 

ellátására, felsőoktatási tanulmányokra való felkészítésre, az együttműködési, a tanulási és a 

motivációs zavarok korrekciójára. 

 

4.3.1. A tanulás tanítása 

 

A kollégiumi tevékenységrendszer központjában a tanulás, a megismerési és 

gondolkodási képességek fejlesztése, valamint a szakműveltség elsajátítása áll. 
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Általános problémák közé tartozik, hogy a tanulók tekintélyes része motiválatlan, eltérő 

szociokulturális háttérrel, változó tanulási hatékonysággal és alapvető matematika, magyar 

nyelv, ezen belül szövegértés, és íráskészségbeli hiányosságokkal érkezik a kollégiumba. Ezzel 

összefüggésben kollégiumunk a rendelkezésre álló minden eszközzel (személyi és tárgyi) 

megpróbálja, motiválni a tanulókat és segít a tanulási kudarcok feldolgozásában, az érdeklődés, 

a megismerés és a felfedezés vágyát erősítve, segít a helyes tanulási módszerek elsajátításában. 

A kollégiumunk tanulmányi felzárkóztatási tevékenységének (korrepetálás) kiemelt 

célja a hozott hátrányok csökkentése, a szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek erősítése 

(gyakoroltatás, folyamatos önképzésre késztetés, önművelés). Tanulóinkat fokozott 

önállóságra, a tanulás hatékonyságának növelésére késztetjük. A kollégium hozzájárul – az 

iskolával együtt – a tanulók továbbtanulásához. 

Meg kell tanítani tanulóinkat az optimális kötelességteljesítésre, önálló tanulásra, a 

tanórán és azon kívüli műveltségforrások használatára, a permanens önképzésre és mindezen 

tevékenységekben az élethivatásra való felkészülés folyamatát kell láttatnunk tanulóinkkal. 

Nevelőtestületünk az alábbi értékeket vallja magáénak (az értékek sorrendje nem 

hierarchia!): 

• személyiség, annak fejlesztése, 

• egészségvédelem, 

• tudás (ide értve a kultúrát is), 

• hivatástudat, 

• felelősségvállalás, 

• tolerancia, empátia 

• pedagógiai és szakmai igényesség. 

 

 

4.3.2. Hit és erkölcsi nevelés 

 

Kollégiumunk feladata az alapvető keresztény értékrend, a tízparancsolatban gyökerező 

és Krisztus parancsaiban megtestesülő – Hit, Remény, Szeretet – alapelvein nyugvó erkölcsi 

normák megismertetése, elfogadtatása, valamint ezen normák beépülésének elősegítése a 

tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. 
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Az erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, valamint azok kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és 

életvezetési kérdéseire, problémáira. A kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelőtanárok 

példamutatása elősegíti a tanulók életében az olyan, nélkülözhetetlen készségek megalapozását 

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

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

elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység, a rászorulók (idősek, betegek, periférián élők, 

stb.) segítése. 

Valamennyi tanulónknál el kell érni, hogy viselkedéskultúrája fejlődjön – a rend és a 

fegyelem elfogadott legyen a kollégiumban. 

 

4.3.3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 

A kollégium teljesíti a nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink kultúrájának 

értékeit, nemzeti, történelmi és vallási hagyományainkat, jellegzetességeinket megismertető 

iskolai tanulmányokat, ezzel is erősíti a tanulók hazaszeretetét. 

A Nemzeti Köznevelési törvény szerint, mint állami intézmény nem vagyunk 

elkötelezettek egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem, de biztosítjuk a vallási és erkölcsi 

nevelés feltételeit azoknak a diákoknak, akik azt igénylik. 

A kollégium változatos, sokrétű kulturális tevékenységével hozzájárul a magyar, az 

európai és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, elsajátításához és értékeléséhez. 

A világról kialakított képben kiemelt helyet kap a magyar nemzethez, a nemzeti és népi 

kultúránk értékeihez, hagyományainkhoz és Európához való kötődésünk, a magyar és az 

európai kultúrkör. A kollégiumi foglalkozások keretében a diákok tanulmányozzák a jeles 

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

munkásságát. Elsajátítják azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. 

A kollégiumi nevelés bővíti a diákok ismereteit az egyetemes emberi civilizációról, 

annak eredményeiről. Felkelti az érdeklődést a kultúra, a tudományok, a művészetek iránt, 

továbbá az emberiség globális problémáival kapcsolatban. Természeti és társadalmi ismeretek 

átadásával, művészeti élményekkel segíti a világban való tájékozottság, a személyes és szociális 
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azonosságtudat fejlődését. Elősegíti az esztétikai-művészeti tudatosság megjelenését, az 

érzelemvilág gazdagodását. 

A kollégiumi nevelés során bemutatjuk az Európai Uniós tagság révén megnövekedett 

lehetőségeket, kihívásokat, de erősítjük tanulóinkban a hazaszeretet érzését. Európa a 

magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, 

sokszínű kultúráját. 

 

4.3.4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet 

működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti a 

diákokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó 

között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak 

betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a 

méltányosság jellemzi. A kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók 

megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A közügyekben való aktív 

részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra 

fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás 

elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi 

diákönkormányzati rendszer. A kollégium a diákönkormányzati tevékenység által is segíti az 

autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő 

döntéshozás képességének kialakulását.
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4.3.5. Az önismeret és társas kultúra fejlesztése 

 

A kollégiumi nevelés segíti a mindenkori szociális környezetbe történő sikeres 

beilleszkedést. Alkalmat és közeget teremt a közösségi értékrend és normarendszer 

fejlesztéséhez, segíti az egyensúly megteremtését a közösségi és az egyéni érdekek között. 

A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek 

nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és 

tapasztalati alapjai. Kiemelt feladatunk a tanuló helyes, reális énképének, illetve 

önértékelésének kialakítása; elősegítve ezzel a tanulók kedvező szellemi fejlődését, készségeik 

optimális alakulását, tudásuk és kompetenciáik kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület 

megfelelő kiművelését. A kollégium hozzásegíti tanulóit, hogy képessé váljanak érzelmeinek 

hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a 

fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. 

A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások 

megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. A kollégium 

a nevelési folyamatban figyelmet fordít a társadalmilag elfogadott közösségi szokások és 

minták közvetítésére, a szociális készségek – empátia, tolerancia, kooperáció, 

konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség – fejlesztésére. 

Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, a 

társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai, kisebbségi 

és vallási sajátosságokra. 

E feladatok megvalósításában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi 

diákönkormányzati rendszer. 

A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: 

 

• szociális kompetencia 

• kommunikációs kompetencia 

• állampolgári kompetencia 
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4.3.6. A családi életre nevelés 

 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. 

Emiatt a kollégiumunk kitüntetett feladata a harmonikus családi életre, a családi 

közösségek, értékek megbecsülésére, a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált 

kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra és az öngondoskodásra nevelés. Ez 

segítséget nyújt a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a tanulók családi 

életében felmerülő konfliktusok kezeléséről. A szeretetteljes, bizalmi viszonyra alapozva segít 

a harmonikus nemi szerep kialakulásában, támaszt nyújt a szexuális életben való 

tájékozódáshoz. 

A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: 

• természettudományos kompetencia 

• szociális és állampolgári kompetencia 

 

4.3.7. A testi és a lelki egészségre nevelés 

 

A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a 

megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, 

testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer 

megalapozása. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, amelyek 

segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

Kollégiumunk a diákok számára otthonos, kulturált, esztétikus közeget biztosít, ahol a 

tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti is ízlésüket, igényességüket. 

Környezeti adottságai révén hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmód iránti 

igény kialakulásához. A kollégiumi pedagógusok motiválják és segítik a tanulókat a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. A foglalkozások nem előadás 

jellegűek, inkább a tanulók véleménynyilvánításáról, tapasztalatcseréjéről, a helyes és 

követendő életutak felvázolásáról szól. Módszerekben gazdag: egyéni és csoportos feladatok, 

szituációs játékok. 
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4.3.8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a 

tanulókban úgy, hogy önálló, tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit, 

élethelyzetét. A tanulóknak a kollégiumi élet mindennapjaiban számos esetben van lehetőségük 

arra, hogy megtapasztalják milyen eltérő szociális és anyagi hátterű családokból érkeztek 

társaik. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést, 

problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez. 

 

4.3.9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

A tanulóknak meg kell tanulniuk, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használják. A kollégiumi nevelés során 

fel kell készíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 

gyakorlására. Törekedve arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi 

folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő. A kollégiumunk 

környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak a környezetük 

állapota iránt, és hogy értsék a fenntartható fejlődés fogalmát, továbbá, hogy életvitelükbe 

beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

 

4.3.10. Pályaorientáció 

 

Kollégiumunk – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó 

képet nyújt a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket 

(szakkörök, érdeklődési körök) biztosít, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, 

elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken. Kollégiumunk – a kollégium 

pedagógiai munkájával kapcsolatban álló iskolákkal, rendészeti szervekkel együttműködve – 

valamennyi tanulója számára lehetővé teszi a kiválasztott szakmák, hivatások megismerését. 

Ennek érdekében a rendészeti szakközépiskolákba és a partneri rendészeti szervekhez évente 

látogatást szervez, ahol az ott folyó munkával, iskolai élettel ismerkedik. 
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4.3.11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A kollégiumi nevelés segíti az önálló életvitel kialakítását, a majdani családi háztartás 

és gazdálkodás tervezését, a tudatos fogyasztóvá válást és az eligazodást a mindennapi életben, 

a gazdaság és a pénzgazdálkodás világában. 

Kollégiumunk – a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan – 

segíti, hogy a tanulóik felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való 

ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos, hogy tudják mérlegelni 

döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és 

hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek 

összefüggését, egymásrautaltságát. 

 

4.3.12. Médiatudatosságra nevelés 

Kollégiumunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tanulók értsék az új és a 

hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés során hangsúlyos szerepet kap: 

az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása. 

A kollégium hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megismerjék a média működésének és 

hatásmechanizmusának főbb törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

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

megkülönböztetésének módját. Kollégiumunkban internet elérést biztosítunk. A hagyományos 

médiumokhoz való hozzáférést az iskolai könyvtár, illetve a kollégiumi TV-szoba, közösségi 

szoba biztosítja. Így a kollégium elősegíti, hogy a tanulók az írott sajtón kívül a televízión 

keresztül is tájékozódjanak a hazai közélet és a nagyvilág történéseiről. 

 

5. Kollégium tevékenység általános és speciális szerkezete 

Kollégiumunk a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket – annak céljától, 

jellegétől függően – kollégiumi programok, csoportos és egyéni foglalkozások keretében 

szervezi. Külön figyelmet fordít a nemzeti és etnikai sajátosságokra. 

A kollégium rendjét, a foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozza meg, hogy 

azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, 

kompetenciáik fejlesztéséhez. 
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Tevékenységünk során a rendészeti szervek számára a rendvédelem ügye iránt 

elkötelezett, szilárd hivatástudattal, kiváló erkölcsi normákkal rendelkező, fizikailag jól 

felkészült diákokat nevelünk. Az osztályoknak a nevelőmunka során számos rendvédelmi 

ismeretet kell megtanítani, a megszerzett elméleti ismeretek birtokában gyakoroltatni kell a 

szabályzat szerinti élet, a rend és fegyelem megteremtését és megtartását. 

Ennek érdekében ki kell alakítani, majd folyamatosan fenn kell tartani, illetve tovább 

kell fejleszteni a gyakorló parancsnoki rendszert. 

A gyakorló parancsnoki rendszerben megjelenő feladatkörök: 

• Szobaparancsnok, 

• Szintparancsnok, és egy helyettes 

• Osztályszintű felelősi rendszer kialakítása (szükség esetén: osztálytitkár, 

gazdasági felelős, tanulmányi felelős) 

• Teakonyha felelős 

A diákokat gyakorló beosztásaikban időszakonként váltani szükséges, végzett 

munkájukat, nyújtott teljesítményüket értékelni kell. 

Tervezett időszakok: 

• Szobaparancsnoki rendszer esetében, minden hónap 1 napjától az adott hónap 

utolsó napjáig tart. 

• Szintfelelősi rendszer esetében, minden héten váltás történik, a szint szobáinak 

tanulói között. Egy időben nem lehet ugyanaz a személy szint és szobafelelős is. A 

helyettese minden esetben a következő héten esedékes szintparancsnok. 

• Osztályszintű felelősöket az osztályfőnök segítségével éves időszakra választanak. 

• Teakonyha felelős személye megegyezik a szint-helyettes személyével. Hiányzása 

esetében a Szintfelelős a nevelőtanárral egyeztetve jelölnek ki új személyt. 

 

A szobafelelősök neve a szobák ajtaján, a szintfelelősök neve a szinteken elhelyezett 

táblán, minden hét elején kihelyezésre kerül. az osztályszintű felelősök névsorát az 

osztályfőnök minden tanév elején szeptember 15-ig írásban leadja a kollégium vezetőjének. 

Szükség esetén a módosításról szóló jelentést egy héten belül szükséges leadni. 

A tanórán kívüli tevékenységek feladata a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, a 

rendvédelmi hivatásra való felkészülés, a pálya megszerettetése, valamint a képzésen túli idő 

kulturált, tartalmas, hasznos eltöltése. 
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5.1. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje 

szervezésének pedagógiai elvei 

Kollégiumunk – belső életének szabályozása során – biztosítja a gyermekek optimális testi 

– lelki fejlődésének feltételeit. A tanulók napi életének keretei úgy kerülnek megszervezésre, 

hogy az egyes tevékenységek belső arányai – a jogszabályi keretek között – a tanulók egyéni és 

életkori sajátosságaihoz igazodjanak. Lehetőséget kell teremteni az egy évfolyamon tanulók 

azonos kollégiumi szinten való elhelyezésére, ahol a közösségi élet, a csapatszellem, a 

bajtársiasság, a partnerség hamarabb kialakulhat, mivel itt reggeltől estig együtt tanulnak, 

élnek a tanulók! 

 

5.1.1. Életrend alapelvei 

 

• A tanulók életvitelének kialakításában szoros együttműködést kell kialakítani a 

családdal, iskolával (iskolai előmenetel, hiányzások, stb.); 

• Csoportok szervezésében a tanulók egyéni kéréseinek figyelembevétele, (iskolatípus, 

baráti, családi kapcsolatok); 

• A kollégium életrendjének kialakításában a munka, pihenés, kulturálódás megfelelő 

arányának biztosítása; 

• A tanulók életkora, magatartása, kollégiumi teljesítménye (tanulás és kollégiumi 

munka) függvényében az idővel való rugalmasabb, szabadabb gazdálkodás 

• lehetőségének megteremtése (kötetlen szilenciumra való jogosultság, stb.); 

• Egészséges életmód, életvitel propagálása, káros szokások (szenvedélyek) elleni 

fellépés; 

 

5.1.2. Tanulók tanulásának alapelvei 

 

• A tanulás a tanuló kötelessége; 

• A tanulási feltételek megteremtése a pedagógus kötelessége; 

• Az egyéni adottságok és igények figyelembe vétele; 

• Az iskola elvárás-rendszerének figyelembe vétele; 
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• A tanulók tanulási képességének fejlesztése; 

• Koncentráció és memóriakészség fejlesztése; 

• Az önálló tanulás váljon egyéni igénnyé;Önálló tanuláshoz a rendelkezésére álló digitális 
eszközök hatékony felhasználása; 

• A tanulási idő hatékony beosztása; 

• Célok pontos megfogalmazása; 

• A tanulás nem öncélú tevékenység, hanem a jövőbeni élet, munkaerő-piaci pozíció 

alakulását meghatározó tényező; 

• Kompetenciák beépítése a mindennapi életbe; 

 

Mindenekelőtt fontos a tanulók megismerése! A pedagógiai módszerek tervezésének erre 

kell épülnie. Kollégiumunkban a tanév eleji felmérések, egyéni és csoportos beszélgetések ezt a 

célt szolgálják. A felmérések kiterjednek a tanulók családi és tanulmányi „előéletének” 

megismerésére is. 

 

5.1.3. A tanulók szabadidő szervezésének alapelvei 

 

• Szabadidőt kell biztosítani; 

• Minden tanulót érdekel valami, csak fel kell kínálni a neki való programot; 

• A szabadidős programok a tanulók igényei és a programunkban meghatározott célok, 

alapelvek mentén szerveződnek; 

• A szabadidejével a tanuló a jogi normák betartásával rendelkezik; 

 

Az adott tanévi feladatok meghatározásánál figyelembe kell venni a tanulók összetételét. 

Meg kell tanítani fiataljainkat arra, hogy a kötelező elfoglaltságaik mellett megmaradó 

szabadidejüket értelmesen, hasznosan töltsék el. Továbbá sajátítsák el az aktív pihenés módozatát 

is. 
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Kollégiumunk programjaival is segíti tanulóinkat a kultúra, a művészeti értékek 

megismerésében, gyakorlásában, fejlesztésében, gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az 

egyéni visszavonulás lehetőségéről. 

A tanulók napi életének kereteit úgy szervezzük, hogy az egyes tevékenységek belső 

arányai – a jogszabályi keretek között – a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. 

A kollégiumi életünk megszervezésében fontos szerepet tölt be a Diákönkormányzat. 

Fontosnak tartjuk, hogy a Diákönkormányzat – a választott tisztségviselői révén – részt vegyen 

a tanulók mindennapi életével kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában és az 

elért eredmények értékelésében. 

 

5.2. Kollégiumi foglalkozások 

 

A kollégiumi nevelés országos alapprogramja (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet) szerint 

a tanuló: 

• heti 13 órában köteles részt venni a felkészítő foglalkozásokon. Ez kollégiumunk konkrét 

tevékenységszerkezetében a következőket foglalja magába: rendszeres iskolai 

felkészülést biztosító foglalkozáson – szilenciumon való részvétel (összesen: 12 óra), 

tematikus foglalkozás (heti 1 óra) 

• heti 1 órában köteles egyén és közösségfejlesztést megvalósító csoportfoglalkozáson 

részt venni – szintgyűlés 

• Heti rendszerességgel köteles részt venni alaki foglalkozáson és fizikai 

állapotfejlesztésen. 

• heti 1 órában köteles a kollégium által biztosított foglalkozásokon részt venni (A 

kollégium által felkínált lehetőségek közül bármit választhat: szabadidős tevékenységek, 

szakkör, korrepetálás/felzárkóztatás, egyéni törődés, érettségi felkészítés, stb.) 

Ezeken a foglalkozásokon való részvétel ellenőrzése a csoportvezető tanár felelőssége. 

 

5.2.1. Felkészítő foglalkozások 
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Felkészítő foglalkozások megszervezése során kollégiumunk kitüntetett figyelmet fordít a 

pozitív tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, e téren is feltárja 

és figyelembe veszi a tanulók személyiségének egyéni sajátosságait. 

A foglalkozásokon kiemelt szerepet szánunk tanulóink kulturált viselkedésének, 

megjelenésének, valamint a szóbeli és írásbeli kommunikációjának fejlesztésére. 

A tanuló formaruha szabályos viseletének elsajátítására, annak folyamatos ellenőrzésére, 

valamint az ápoltság, a személyes higiénia iránti igény kialakítására hangsúlyozottan nagy 

szerepet szánunk. Tanulást segítő foglalkozások 

 

5.2.1.1.1. Rendszeres iskolai felkészülést biztosító 

foglalkozás (Szilencium) 

 

Munkanapokon 17.00-17.45, 17.45-18.30 és 19.15-20.00-ig kötelező a tanulás, 

„szilencium” van. Egy kollégiumi óra 45 perc, amit 5 perces szünet követ.  

• valamennyi tanuló részére kötelező az iskolai felkészülést biztosító 

foglalkozáson, a „szilenciumon” való részvétel 

• a tanulószoba minden tanulónk részére kötelező, a szobaszilenciumon való 

részvételre a kollégiumvezető adhat engedélyt, a tanuló osztályfőnökével és 

kollégiumi csoportvezető nevelőtanárával egyeztetve. 

 
• A gyakorlati foglalkozáson lévő tanulóinknak is kötelező a szilencium betartása. 

A nevelőtanárok biztosítják a tanulási idő rendjét és csendjét, és segítséget biztosítanak az 

eredményes tanuláshoz. A kollégium biztosítja a kiegészítő ismeretszerzés alábbi lehetőségeit is: 

Internet, rádió, televízió, hang- és videofelvételek, könyvtár. 

A tanév elején felmérjük, kik azok a tanulók, akik idegen nyelvi, művészeti, zenei vagy a 

sport terén olyan előképzettséggel és/vagy gyakorlattal rendelkeznek, amelyek továbbfejlesztése 

szükséges és ezt a kollégium is segíteni tudja, pl. a tanulmányi-, kulturális - és sportversenyeken. 

Ezért az osztályfőnök közbenjárásával a kollégium nevelői aktívan részt vesznek a tanulók 

felkészítésében a tanulmányi-, művészeti-, és sportversenyekre, vetélkedőkre. 
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5.2.1.1.2. Differenciált képességfejlesztő, tehetség-

kibontakoztató foglalkozás 

 

A kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladásának, a sajátos érdeklődésű tanulók 

foglalkoztatásának biztosítása. 

5.2.1.1.3. Felzárkóztató, hátránykompenzáló foglalkozás 

 

Előzetes felmérésen alapuló, differenciált képességfejlesztő, tehetséggondozó 

foglalkozás, a valamilyen okból lemaradt tanulók felzárkóztatása. 

 

5.2.1.1.4. Tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás 

segítése 

 

Az ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett szakkörök, 

diákkörök 

 

5.2.1.2. Tematikus csoportfoglalkozás 

 

A programunkban foglalt kollégiumi foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a tanulók 

az iskolai nevelésnek és oktatásnak nemcsak a tantárgyi, hanem a tantárgyközi területeiről is 

ismereteket és képességeket szerezzenek, élményekben részesüljenek. A foglalkozások olyan 

kompetenciákat is fejlesztenek, melyek révén a tanulókban kialakul az alkalmazkodóképesség, a 

tolerancia, a konfliktuskezelő képesség. 

Tematikus csoportfoglalkozások a jelen rendeletben előírt témakörök, időkeretek és 

szervezési keretek figyelembevételével az alábbiak szerint alakulnak. 
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a) A tanulás tanítása 

b) Az erkölcsi nevelés 

c) Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

d) Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

e) Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

f) A családi életre nevelés 

g) Testi és lelki egészségre nevelés 

h) Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

i) Fenntarthatóság, környezettudatosság 

j) Pályaorientáció 

k) Gazdasági és pénzügyi nevelés 

l) Médiatudatosságra nevelés 

 

5.2.2. Egyéni és közösségi foglalkozás 

 

5.2.2.1. Csoportvezetői foglalkozás (Szintgyűlés) 

 

Általános kollégiumi, iskolai élethez kapcsolódó csoportvezetői foglalkozás, melynek 

célja és feladata: 

• az adott lakószint közösségét érintő mindennapi problémák megbeszélése, 

• a csoportos szocializáció (különös tekintettel a közösségi helyiségek higiénikus tisztán 

tartására, az elektromos berendezések megfelelő használatára: mosógép, hűtőgép, 

mikrohullámú sütő). 

• az új tanulók beilleszkedésének segítése, a Házirenddel kapcsolatos problémák 

áttekintése, megbeszélése, 

• az egyéneket és a közösséget érintő információk átadása, 

• diákönkormányzattal kapcsolatos kérdések, 

• a kollégiumi és városi rendezvényeken/programokon való részvételre történő motiválás. 

5.2.2.2. Kollégium közösségi foglalkozás 



401 
 

 

Diákönkormányzatok működésének támogatását részletesen a 3.2.4. pont tartalmazza. 

 

 

 

5.2.2.3. Egyéni törődés 

 

Az egyéni gondok segítésének pedagógiai színtere. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók 

feltárhatják egyéni problémáikat, melyek megoldásában számíthatnak a pedagógus teljes körű 

pedagógiai és szülői jellegű tanácsaira, segítségére. A pedagógusok ennek keretében végzik az 

egyén nevelését, motiválását, értékelését is. Formája: egyéni, vagy kiscsoportos elbeszélgetés, 

személyiségfejlesztő foglalkozás. 

 

 

5.2.3. Szabadidő eltöltése 

 

A szabadidős foglalkozásokon hangsúlyt kap a tanulók irodalmi, képzőművészeti, zenei és 

vizuális képességeinek, kreativitásának fejlesztése. 

A kollégium által kínált szabadidős foglalkozások, szakkörök (megfelelő létszám esetén): 

• Rendvédelmi szakkör 

• Informatika szakkör 

• Multimédia szakkör 

• Sportedzések biztosítása – szakkör 

ársadalmi felelősségvállalás keretében: 

• Gazdasági felelősségvállalás 

• Megújuló energia 

• Egészségvédelem 

• Szociális érzékenyítés 

• Természetes környezetünk védelme 
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Igény és megfelelő létszám esetén egyéb szabadidős foglalkozás is indítható. 

 

 

 

 

Rendszeres szabadidős tevékenységek 

 

 

A sportolási lehetőségek mindig kiemelt szerepet kapnak kollégiumi munkánkban, nagy 

súlyt helyezve ezzel a testi és lelki nevelésre. Ez az a tevékenység, amely az egyik legjobb területe 

a szabadidő hasznos eltöltésének, hiszen amellett, hogy fejleszti az akaraterőt és a kitartást, 

hozzájárul a test optimális fiziológiai állapotának biztosításához is. Ezért a fizikai 

felkészítésüknek kiemelt szerepe van, amit szabadidejükben is végre kell hajtani. A sportolás 

elsődleges célja, hogy a diákok rendelkezzenek azzal a fizikai teljesítő-képességgel (fizikai 

állapottal) és készséggel, ami majd szolgálattal járó szellemi és fizikai megterhelés 

egészségkárosodás nélküli elviseléséhez és kompenzációjához szükséges. Ennek érdekében 

tudatosítani kell a tanulókban, hogy a példaértékű fizikai állapot hozzájárul a munkájuk során a 

tekintély megteremtéséhez és fenntartásához. 

Továbbá a közösségformálás, csapatépítés legoptimálisabb színtere. A sportolási 

lehetőségnek több formája is lehetséges a kollégiumunkban: küzdősportok, kondi terem 

használata, futball, röplabda, kézilabda, cross training, stb. Felsőbb évfolyamokon lehetőséget 

biztosítunk külső sportegyesületben történő további küzdősportok végzésére. 

Számítástechnikai terem használta eszközparktól és létszámtól függően nevelőtanár 

felügyelete mellett minden munkanapon biztosított. 

A csoportvezető tanár jellemzően a foglalkozásokról – jelenléti és haladási – naplót 

vezet. 

 

 

Egyéb, Eseti programok 

• kollégiumi vetélkedők/versenyek 

• házi bajnokságok 
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• kollégiumok és iskolák közötti versenyek 

 

 

 

 

 

5.3. Pedagógiai felügyelet 

 

5.3.1. Zavarmenetes működtetés 

 

A kollégium zavarmentes működésének biztosítása céljából az ügyeletes nevelőtanár: 

• Visszatérő, rendszerű ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági rendszabályok, a 

balesetvédelmi előírások betartása, az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a megőrzés 

érdekében; 

• Folyamatos jelenlétével biztosítja a házirend betartását, különös tekintettel az együttélési 

normák, a személyiségvédelem, a diákok önrendelkezési jogának érvényesülésére; 

• Időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és 

egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából; 

• A pedagógiai felügyelet átadásakor az ügyeletet átvevő nevelőtanárokkal szóbeli és/vagy 

írásbeli információcserére kerít sort. 

 

5.3.2. Kollégiumi élet szervezése 

 

A kollégiumi élet szervezése során a kollégiumvezető feladata: 

 

• Sorakozók: heti rendszerességgel sorakozók elrendelése és megtartása, ahol az 

alábbi tevékenységek megtartása rendszeresen meg kell, hogy történjen: 

- létszámellenőrzés 

- öltözet (esetenként formaruha), ápoltság ellenőrzése 

- a tanulói szobák ellenőrzésének tapasztalatai 
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- alakiság ellenőrzése, 

- feladat-meghatározás a hétre vonatkozóan, a nevelési, oktatási célok, 

programok ismertetése 

- a heti tevékenység értékelése 
 

• A napirend szerinti tevékenységek, így a takarodó, az étkeztetés 

megszervezése, felügyelete, ellenőrzése; 

• A tanulói nyilvántartások, különösen a betegség, távollét, kimenő, 

engedélyek folyamatos vezetése; 

• A tanulói szobák rendjének időszakos ellenőrzése 

• A közös helyiségek és közösségi eszközök használatának, az öntevékeny 

diákkörök tevékenységének a felügyelete, 

• A felmerülő egyéni problémák kezelése, ennek részeként az ügyeletes 

nevelőtanári intézkedések, továbbá információk továbbítása a csoportvezető 

nevelőtanároknak. 

 

6. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, 

pályaválasztását és önálló életkezdését elősegítő 

tevékenység elvei 

 

6.1.A személyiségfejlesztés elvei 

 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig 

hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind 

emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való viszony is 

sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti kapcsolatig. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai alapelvek a következők: 

• A megismerés képességének fejlesztése; 

• Az önismeret, a céltudatosság kialakítása; 

• A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok; 
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• Élethosszig tartó tanulás;Alapvető emberi, erkölcsi értékek megismertetése, 

tudatosítása és meggyőződéssé alakítása; 

• A tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra 

késztető érzelmek kialakítása; 

• Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése 

 

 

6.2. A tanulók tehetséggondozását elősegítő tevékenység elvei 

 

A kollégiumi színes, sokrétű tevékenység jó „terepet” kínál a tehetséges tanulók 

kiválasztása, illetve gondozása szempontjából. A csoportvezető tanárok feladata, tanulóik 

szociokulturális hátterének megismerése, előképzettségük, ismereteik, igényeik feltárása. 

A tanulók tehetséggondozását elősegítő tevékenységek elvei: 

• Minden tanuló tehetséges valamiben: a nevelőtanárok feladata ennek 

megtalálását elősegíteni; 

• A tudatos önfejlődés segítése; 

• Sokszínű, inger-gazdag környezet biztosítása; 

• Tanulók önálló kezdeményezésének, ötleteinek támogatása; 

• Megfelelő – felkészítő foglalkozáson kívüli – szervezeti forma (szakkör) biztosítása 

a tehetséges tanulók számára; 

• Egyéni foglalkozás: a segítő pedagógus szerepvállalása a diákok 

tehetséggondozásában és a képességeik fejlesztésében; 

 

6.3. A tanulók felzárkóztatását elősegítő tevékenység elvei 

 

Kollégiumba felvételt nyert tanulók képességüket tekintve nagyon vegyesek. Általános 

tapasztalat, hogy a középiskolában megjelenő tanulók tudásszintje, motivációja egyre gyengébb. 

A közismereti tárgyakból pedig tudásszintjük alacsony. 

Az ő tanulmányaikat segítő felzárkóztatás során az alábbi alapelvek érvényesülnek a 

kollégiumban: 
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• A lemaradás mértékének megállapításánál az egyéni képességeket vesszük 

figyelembe 

• A gyengébb tanulók fejlesztésénél önmaguk fejlődéséhez viszonyítjuk későbbi 

eredményeiket 

• Mindenki számára nyugodt tanulási körülmények biztosítunk 

• Tanulási módszerek/technikák „testre szabott” kialakítására törekszünk 

• A szükséges tanári segítséget biztosítjuk mindenki számára 

• Egyéni és/vagy kiscsoportos felzárkóztatási lehetőségeket biztosítunk 

• Ösztönözzük tanulóinkban a belső motiváció kialakulását (tanulás, 

képességfejlesztés terén) 

• A teljesítményüket rendszeresen értékeljük 

 

 

Alapvető feladatunk a kollégiumban, hogy olyan változatos szervezeti és módszertani 

megoldásokat alkalmazzunk, amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, 

képességbeli, felkészültségbeli különbségek – a tanulók egyéni szükségleteinek 

figyelembevételével – csökkenthetőek, kezelhetők legyenek. 

A kollégiumban esetenként szükséges az iskolai tananyag egy-egy leckéjét ismételten 

átvenni, megtanítani, mely – nem valószínű, hogy az iskolai oktató tevékenység alacsony 

színvonalát – sokkal inkább jó néhány tanuló tanításra, ismeretszerzésre oda nem figyelő 

magatartását jelzi. 

Ennek megoldása érdekében, bevezethető: 

• Belső (tantestületi) tanári korrepetálási rendszer (szakma, tantárgy szerint), illetve 

külső, iskolai korrepetálás (pl.: matematika, fizika), tantárgyi felzárkóztatás 

megszervezése. 

• A tartósan gyenge eredményt elérő tanulók helyzetének vizsgálata, (csoportvezető 

tanár segítségével), a szükséges lépések megtétele (tanulás-módszertani, ill. 

pszichikai segítség, támogatás). 

• A hanyagságból, lustaságból gyenge eredményt elérő tanulók tanári felügyelet 

melletti elkülönítése, felkészülésük állandó figyelemmel kísérése folyamatos 

számonkérés, kikérdezés által. 
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• Tematikus foglalkozásainkban az Alapprogramnak megfelelően jelentkeznek a 

tanulást segítő módszertani előadások, foglalkozások.A tanuló segítése érdekében legalább heti 

2 órában minden nevelőtanár felzárkóztató foglalkozást szervez tanulóinak. A kollégiumunk 

támogatja a tanulásban tanulókat, biztosítja annak esélyét, hogy a választott iskolában 

eredményesen végezzék tanulmányaikat. 

 

 

6.4. A tanulók pályaválasztását elősegítő tevékenység elvei 

 

Kollégiumunk segíti a tanulókat a megfelelő szakma/pálya megtalálásában. Fontos, hogy 

kollégisták ismerjék fel képességeiket, érdeklődési területüket. Kiemelt helyen szerepel, hogy a 

tanulók képesek legyenek, adottságaik, készségeik és képességeik alapján felmérni, megfelelnek-

e a rendészeti munkakörök követelményeinek. 

 

 

A pályaorientáció alapelvei: 

• A társadalmi pozíciók mindenki számára nyitottak; 

• A maga szerepében mindenki hasznos lehet; 

• Reális önismeret nélkül nincs sikeres életpálya; 

• A pályaválasztás stratégiai döntés, megfelelő ismeretek nélkül nincs biztos siker; 

• Az életpályák akár többször is módosíthatóak; 

• Hiteles információt a megélt valóság ad, ezért kulcsfontosságú a rendészetben 

dolgozókkal munkakörnyezetükben a személyes találkozások 

• A belső motiváltság felébresztése fontosabb, mint a környezet tanácsai; 

• Az egyes szakmák lehetőségeinek és követelményeinek bemutatása; 

• A rendészeti szervek elvárásainak bemutatása; 

• A választott szakmára történő felkészülés segítése; 

 

6.5. A tanulók önálló életkezdését elősegítő tevékenység elvei 
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Kollégiumunk – mint közösségi helyszín – a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a 

pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, tolerancia, 

kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség, stb.) 

fejlesztésére. 

A kollégiumnak ugyanis feladata a családi életre (a családtagi szerepekre, a 

párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra, stb.) nevelés. E 

feladatok megvalósításában kiemelt szerepet kap a kollégiumi diákönkormányzati rendszer. 

 

Az önálló életkezdés alapelvei: 

• A sokoldalúság érték; 

• Gyakorlatiasságra nevelés; 

• A családban vannak női és férfi szerepek, ezeket tanulni kell; 

• A munkahely nem csak a pénzről szól (hivatástudat, szaktudás, egyéni 

felelősség); 

• Az én szerep teljes körű felelősséget jelent; 
 

 

 

7. A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, 

tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő 

foglalkozások terve 

A nevelőtevékenység elméleti és gyakorlati tennivalóit tekintve a hátrányok 

kompenzálása, az esélyteremtés minden kollégistára érvényes, akik – közös megítélés szerint – 

erre rászorulnak. A gyermek- és ifjúságvédelemi munka részét is képezve, a tanuló családi hátterét 

feltáró tevékenység jórészt a csoportvezető tanár feladata, mely alapján a hátránytípusok 

meghatározásával a segítő tevékenység formáit és módszereit is képes a tanár, illetve a 

nevelőtestület meghatározni. 

A hátránytípusok több esetben halmozottan jelentkezhetnek egy-egy tanulónál, ezek 

felismerése és a segítő tevékenység formáinak, módszereinek „megtalálása” a csoportvezető 

tanár, illetve a nevelőtestület feladata. 
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E tevékenység csak a bizalomra épülő tanár-diák kapcsolat alapján végezhető 

eredménnyel. 

A hátránykompenzáció bevált gyakorlata hátránytípusok szerint: Szociális hátrányok 

esetében kapcsolatfelvétel a helyi önkormányzatokkal, melyek – a nem italozó, 

társadalmilag elfogadott életmódot folytató családokat támogatva – segítik, illetve 

esetlegesen anyagilag is támogatják tanulóinkat. 

• A nem megfelelően működő családok (pl. alacsony iskolai végzettség) esetén az 

egyéni foglalkozások gyakoribbá tételével, a helyes családi életvezetés 

„tanításával” kívánjuk segíteni tanulóinkat. 

• A családon kívüli káros környezet esetében a tanulót lehetőség szerint a negatív 

baráti környezettől „elcsábítjuk,” leválasztjuk és igyekszünk a kollégiumi 

szabadidős és egyéb foglalkozások szervezésébe fokozottan bevonni. 

• Műveltségbeli, kulturális hátrányok esetében ösztönözzük a diákok kulturális 

érdeklődésének fejlődését (kollégiumi műsorokon, rendezvényeken való szereplés, 

színházlátogatás). 

• Tanulási hátrányok esetén támogatjuk a diák korrepetálásokon, felzárkóztató 

foglalkozásokon való részvételét (gyakoribb számonkérés, egyéni tanulás, 

felkészítés). 

• Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében igyekszünk folyamatos lelki 

támaszt biztosítása, esetlegesen szakember (pszichológus, szociális munkás) 

bevonásával. 

 

Pedagógiai tapintatra, empátiára van szükség a tanulók családi helyzetének feltárásához, 

megismeréséhez, a lelki sérülések, problémák kezeléséhez. Szükség esetén a kollégiumunk 

együttműködik az iskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel. Rendszeres kapcsolatot tart 

pszichológus szakemberekkel, akik a kompetenciafejlesztés és a kommunikációfejlesztésben is 

aktív, támogató szakmai segítséget nyújtanak. 

A szociális háló részeként a kollégium valamennyi tanulója lehetőséget kaphat szociális 

munkással, bűnmegelőzési tanácsadóval való együttműködésre, folyamatos konzultációra is. 

 

8. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, 
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eszközei, a művelődési és sportolási tevékenységek 

szervezésének elvei 

 

Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység, melynek 

célja a közösségfejlesztés. A különböző művelődési és sportolási tevékenységek 

szervezésével a kollégiumunk elősegíti a közösségi élet eredményes fejlesztését, melynek révén 

biztosítja az egyén és a társadalom közötti pozitív kapcsolat kialakulását. 

 

Szabadidő szervezésének alapelvei 

Fontos, hogy a kollégiumi közösségre jellemző legyen, és jelenjen meg értékként a 

fegyelem és a rend iránti igény, emellett jellemezze a közösséget a vidámság, a mértéktartás és a 

csapatszellem. 

• megfelelően gazdag, többféle igényt, szükségletet kielégítő programkínálat 

biztosítása, 

• a szabadidő tartalmas, kulturált körülmények közötti eltöltésének biztosítása, 

• a szabad program választás lehetőségének biztosítása, 

• a megfelelő tárgyi feltételek (szakköri helyiségek, sporteszközök- és 

létesítmények szabad hozzáférésének igény szerinti biztosítása), 

• az ismeretszerzés, kulturálódás, művelődés érdem szerinti elismerése, ennek 

értékelése, nyilvánosságra hozatala. 

 

Művelődési tevékenységek 

 

Kollégiumi közösségeink fiatalok közösségei. Mindennapi életüknek éppen ezért 

színesnek, érdekesnek, vidámnak, sok élményt adónak kell lenniük. Ezáltal tudatosítva bennük 

azt, hogy mit mikor és hogyan szabad, illik, lehet és kell cselekedniük. 
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Sportolási tevékenységek 

A közösségfejlesztés másik területe a közös sportolás, csapatjátékokban való részvétel, 

melyhez elengedhetetlen a szabályismeret- és elfogadás, a kitartás egymásért és a csapatért. 

A menetgyakorlatot félévente tanuló formaruhában hajtják végre az osztályok. Kiváló 

színtere a fizikai állóképesség fejlesztésének, a csapatszellem erősítésének. Mivel ezen feladatra 

hétfőtől péntekig idősáv nem biztosít lehetőséget, ezért szombaton 8.00-14.00 óra között kerül 

végrehajtásra félévente egy alkalommal. 

A sportoláshoz a tárgyi és személyi feltételeink az iskolában biztosítottak (tornaterem, 

sportpálya, kondi terem, sportszerek: kézi-, kosár-, röplabda, asztalitenisz, futball, stb.) 

Kollégiumunk támogatja a tanulók más kollégiumok által rendezett versenyeken való részvételét. 

Tornatermi sportolási lehetőség naponta változó időpontokban, szervezetten biztosított, 

nevelőtanári felügyelettel, szakszerű irányítással. A kollégium külső előadók bevonásával 

felvilágosító előadásokat tart a káros szenvedélyek visszaszorítására (drog, alkohol, dohányzás) 

különösen az új kollégisták részére. Rendkívül fontos ez a felvilágosító, megelőző, ráható 

tevékenység. Felsőbb osztályosoknál idővel már más témák kerülnek előtérbe: a családi életre 

nevelés, szexuális felvilágosítás stb. 

 

9. Fizikai, erőnléti felmérések szintjei a 9-13. évfolyamban 

 

A Közszolgálati technikus képzésének részeként a fizikai felkészítésre is nagy hangsúlyt 

fektetünk. A 13. évfolyam követelményeit, valamint az érettségi vizsgát teljesítve, a tanulóknak 

lehetőségük lesz a rendőr tiszthelyettes képzésre jelentkezni Körmenden. A jelentkezés feltétele 

az előírt feladatok teljesítése a meghatározott szempontok alapján. Képzésünkben, ennek 

megfelelően minden évfolyamon tanuló diáknak meghatározott követelményi szintet el kell érnie, 

különböző szempontok alapján. A felvételiben 7 gyakorlat van ebből 5-nek a pontozása történik 

meg, az aktuális év kiírási rendszere alapján, így mi is 5 gyakorlatot mérünk. A kötelező gyakorlat 

a 2000 méteres futás helyett 12 perces futás került beveztésre 2021. január 1-től, valamint 

kiváltható 12 perces evezőpadon történő evezéssel, 12 perces szobakerékpározással és 12 perces 

folyamatos tetszőleges úszásnemben úszással (ez minden évben kötelező). A felméréseket 

általában helyben végezzük, a helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfelelően. A felmérés alól 

felmentés nem adható, az év végéig, minden tanulónak teljesítenie kell. Amennyiben valamelyik 
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tanuló nem teljesíti a követelményeket, a kapcsolódó tantárgyakból és témaegységekből elégtelen 

osztályzatot kaphat. 

 

A felmérésben szereplő gyakorlatok a következők: 

• Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 30 mp alatt (darabszám) 

• Hajlított karú függés időre (másodperc) 

• Fekve nyomás 60Kg férfiaknál, 25Kg nőknél (darabszám) 

• Helyből távolugrás (cm) 

• Hanyatt fekvésből felülés 60 másodperc alatt (darabszám) 

• Futás a fentiekben említettek alapján 

 

Akkor teljesített a gyakorlat, ha legalább egy pontot elér. Az öt gyakorlat 

végrehajtásának értékelése alapján a képzés  végén,  felvételkor  megfelelő  minősítés  80 

ponttól adható. 

Évfolyamonként eltérő, fokozatosság elvén alapuló követelményeink a 

következőek: 

 

9. évfolyam: az év kezdés után (szeptember-október) előzetes szintfelmérést 

végzünk. Ezek az alapadatok segítséget nyújtanak a fejlődés követésében. Ehhez a szinthez 

képest a 9. évfolyam végére (mérése május-június hónapban), a választott 5 gyakorlatot 

minimum átlagosan 10 ponttal kell teljesíteni (összesen minimum 50 pont). Elvárás, hogy a 

választott gyakorlatok mindegyikét legalább 1 ponttal teljesíteni szükséges. 

10. évfolyam: az évfolyam végére (mérése május-június hónapban), a választott 5 

gyakorlatot minimum átlagosan 13 ponttal kell teljesíteni (összesen minimum 65 pont). 

Elvárás, hogy a választott gyakorlatok mindegyikét legalább 1 ponttal teljesíteni szükséges. 

11. évfolyam: az évfolyam végére (mérése május-június hónapban), a választott 5 

gyakorlatot minimum átlagosan 17 ponttal kell teljesíteni (összesen minimum 85 pont). 

Elvárás, hogy a választott gyakorlatok mindegyikét legalább 1 ponttal teljesíteni szükséges. 

12. – 13. évfolyam: az évfolyam végére (mérése március-április hónapban), a 

választott 5 gyakorlatot átlagosan 20 ponttal kell teljesíteni. Elvárás, hogy a választott 
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gyakorlatok mindegyikét legalább 1 ponttal teljesíteni szükséges. Ez a szint garancia lehet 

arra, hogy a fizikai felvételi eljárásban legalább megfelelt szintet teljesít majd! 

 

 

10.A kollégium hagyományai és továbbfejlesztési terve 

 

Kollégiumunk életében jelentős szerep jut az iskolai hagyományok ápolásának. Egyrészt, 

mert mindez erősíti a csoporthoz, közösséghez való tartozás érzését, másrészt mert segíti a tanulók 

beilleszkedését, erősíti kötődésüket az intézményhez, hozzájárul identitástudatuk kialakulásához. 

A kollégiumba kerülő új növendékek így megtanulják, hogyan válhatnak az intézményi kultúra 

részeseivé, illetve hogy milyen módon gyarapíthatják azt. Ezek az események, rendezvények 

legtöbbször maradandó élményt jelentenek diákjaink számára. Új kollégistáink egy része sokszor 

ingerszegény környezetből érkezve először itt éli át az ünnep bensőségességét (pl. karácsony, 

énekes dicsőítések, igeliturgiákon való részvétel, Banderium Benedicti, városi séta, városi 

rendezvényeken részvétel, Veni Sancte, Te Deum szentmisékkel)  

az iskolában megrendezésre kerülő  

• diák és sportnap 

• főzőverseny 

• gólyatábor 

• Márton napi boráldás, libavacsora, bál 

• adventi gyertyagyújtás 

• karácsonyi megemlékezés, közös éneklés, hálaadás 

• Vízkereszt-szentmise 

• Szalagavató bál 

• Hamvazó szerda-szentmise 

• Húsvéti szentmise 

• Lelki napok vendégelőadókkal 

• Végzősök búcsúztatása külön a kollégiumban 

• Ballagás 
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11. Az iskolával, a szülővel, a rászorulókkal való kapcsolattartás és 

együttműködés formái 

 

Kollégiumunk kiemelt helyen kezeli a szülőkkel és az iskolákkal való kapcsolattartást és 

együttműködést, hiszen intézményünk számára a legközvetlenebb partnerek az iskolák és a 

szülők. 

 

11.1. Iskolákkal való kapcsolattartás 

 

Feltétlenül szükséges, hogy a Kollégium tanulóinak osztályfőnökei (alkalmanként a 

szaktanárok is) rendszeres kapcsolatot tartsanak a nevelőtanárokkal. Szorgalmazzuk, hogy az 

osztályfőnökök keressék fel a nevelőtanárokat a kollégiumban és látogassák meg növendékeiket 

az iskola keretein kívül, hogy megismerhessék azok kollégiumi életét is. Rendszeresen 

tájékoztatjuk az osztályfőnököket a kollégium programjairól, amelyek révén lehetőséget kapnak 

arra, hogy más közegben és viszonyok között is megismerhessék diákjaikat. Nevelőink 

folyamatosan figyelemmel kísérik a tanulók tanulmányi eredményeit, szükség esetén felkeresik a 

szaktanárokat is. 

 

11.2. Szülőkkel való kapcsolattartás 

 

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a tanulók szüleivel, ezért az év eleji tájékoztatón 

kívül, a nevelőtanárok folyamatosan konzultálnak a tanulók gondviselőivel, szüleivel gyermekük 

kollégiumi – iskolai – életével kapcsolatban. 

Szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

 

• személyes találkozás: (az aktuális járvánügyi előírásoknak megfelelően) 
 

Minden szülővel a diákok kollégiumba történő jelentkezésekor (részletes 

tájékoztató a kollégium életéről, követelményrendszeréről). Kollégiumi 

beköltözéskor legnagyobb létszámban az új, elsőéves tanulók szülei jelennek meg. 
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Iskolai szülői értekezletek/fogadóórák kapcsán a kollégisták szülei felkeresik a 

kollégiumot: kommunikáció tanárokkal, igazgatóval, nevelőtanárokkal. 

• közvetett kapcsolatok: 
 

A tanulók kollégiumi munkájával, teljesítményével, magatartásával 

kapcsolatos tapasztalatok csoportvezetői rögzítése levélben. 

• Napi kapcsolatok: 

Telefonon,  e-mailen        keresztül         (pedagógiai problémák, 

kiemelkedő teljesítmények, tanulási és egyéb problémák, szülői kérések 

megbeszélése). 

 

11.3. A rászorulók (idősek, betegek, periférián élők, stb.) 

való kapcsolattartás 

 

Kollégiumunk tanulói a jogszabályoknak megfelelően részt vesznek a közösségi szolgálat 

teljesítésében is. Ennek megfelelően a civil szervezetek, szociális és közintézményekkel való 

kapcsolatra is építünk. A későbbiekben magasabb évfolyamokon ennek bővítését önkéntes 

tevékenységgel is tervezzük, (pl. kisebb kerti munkák, bevásárlás, takarítás stb.), ugyanis a 

szociális munkások mellett is eseti jelleggel tevékenykednek. 

 

12. Kollégiumi nevelés eredményessége 

 

Kollégiumunk – a szülővel és az iskolával együttműködve – hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló eredményesen fejezze be tanulmányait választott iskolájában. A tanuló a kollégiumi 

nevelési folyamat során elsajátítja a társadalomba való beilleszkedéshez és a családi életben, a 

hivatás gyakorlásában, az állampolgári létben az önálló életvitelhez szükséges alapvető 

ismereteket, képességeket, értékeket: 

• elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat; 

• képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására; 
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• sokoldalú képzettsége, műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának, és a 

folyamatos megújulásnak a képességével; 

• kialakul reális társadalomképe; 

• rendelkezik az önszerveződéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez 
szükséges képességekkel;  

• tudása versenyképes, 

• önértékelő képességére, szakmai felkészültségére alapozva választ tud adni a 

szakmai kihívásokra; 

• képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és 

továbbépítésére; 

• másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi 

szemléletét a szolidaritás jellemzi; 

• ismeri nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink kulturális, történelmi 

hagyományait. 

 

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a 

nevelési folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki hatását. 

 

12.1. A tanulók munkájának mérése, értékelése, minősítése 

 

Az átfogó és folyamatkísérő jellegű ellenőrzéssel szorosan összefügg az értékelés, 

minősítés rendszere. Mivel a nevelési folyamat minden mozzanata hat a tanulóra, ezért a 

megalapozott és szakszerű mérés, azonnal értékesíthető visszajelzést jelent a nevelőtestület 

számára. Erősíti az alkalmazott eljárások helyességét és új metodika keresésére ösztönöz. 

A minősítés szerepe: 

• segíti a sokoldalú személyiség kialakítását és a közéletiségre, rendészeti pályára 

nevelést 

• meghatározza, hogy az adott időszakban melyik munkaterületen kell fokozottabb 

nevelő tevékenységet folytatni 

• növeli az egyén és a csoport aktivitását 

• ösztönöz – az egyes munkaterületeken – az alapvetően fontos tevékenységek 
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körének kidolgozására 

• segíti az adott közösség színvonalához mért gazdag és színes tevékenység 

közösség általi megszervezését 

• rámutat az egyes tanulók eredményeire és hibáira, a közösségi élet erős vonásaira 

és gyengéire 

Az egyéni teljesítés döntő láncszeme a közösségi munkának. Emiatt a kollégium számára 

fontos, hogy a kollégiumi „társadalmi életben” minden tanuló bizonyos területeken hasznosítsa 

képességeit, adottságait és így legyen hasznára a közösségnek. A kollégium közösségeinek 

tevékenysége, tevékenységük minősége adja ugyanis az intézmény egészének teljesítményét. Az 

egyéneknek és a közösségnek jól kell ismerniük a követelményrendszert. A minősítő rendszerünk 

csak akkor hasznos, ha azt mindig az adott közösségek és az egyének teljesítő képességéhez 

igazítjuk. 

12.2. Dicséret és elmarasztalás 

 

Tanulók jutalmazásának elvei és formái 

A jutalmazás alapja: A jutalmazás azoknak a törekvéseknek és eredményeknek az elismerése, 

amelyek során a tanulók tudásuk, lelkiségük, a közösség szellemiségének gyarapítására törekednek 

és példát mutatnak társaik számára igyekezetükkel, munkájukkal, jelenlétükkel, hitelességükkel. 

12. 1. A jutalmazás esetei lehetnek 

• tanulmányi felkészülés, kiemelkedő szorgalom, 

• a társak segítése az eredményesség, a felzárkózás érdekében, 

• kiemelkedő és/vagy eredményes kulturális, sport, közösségi tevékenység, 

• szabadidőben a közösség javára végzett munka, áldozatvállalás, 

• példamutató hitélet, vallásgyakorlat, lelkiismeretes szolgálat, szolidaritás, 

• méltó és eredményes közreműködés a hagyományok ápolásában az ünnepi alkalmakon, 

• eredményes aktivitás a diákképviseleti munkában, 

• pályázatokon, versenyeken, találkozókon való részvétel – a kollégium szellemi értékeit, 
megbecsülését és hírnevét növelő és megőrző tevékenység, 

• tisztaság és rend példamutató megőrzése, 

• egyszerűség, szelídség és természetes emberség, mint példa. 

12. 2. Dicséretek formái 

• nevelői dicséret, 

• csoportvezetői dicséret, 

• nevelőtestületi dicséret 
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• kollégiumvezetői dicséret, 

• intézmény igazgatói dicséret. 

12. 3. Dokumentálás 

• szülő/gondviselő értesítése, 

• elektronikus naplóba, csoportnaplóba való bejegyzés, 

• dicsérő vagy elismerő oklevél adományozása, 

• könyv-, tárgyjutalom, 

• egyéb jutalmazás. 
 

17. Tanulókat érintő fegyelmező intézkedések 

A büntetés alapja: Az elmarasztalás vagy büntetés célja azon cselekedetek súlyának és 

következményének, és a mulasztásoknak az időben történő felismertetése, megértetése és 

elfogadtatása, amelyek megzavarják a tanuló és a közösség együttműködését, kapcsolatának kialakult 

normáit, amelyek eltérítik a tanulót a legfontosabb kötelességeitől és feladataitól, hosszú távon 

tanulmányi eredményének romlásához, magaviseletének folyamatos kiigazításához, közösségi 

szerepének elbizonytalanodásához, konfliktusokhoz vezethetnek. 

17. 1. Fegyelmi vétségek 

• dohánytermék behozatala, birtoklása, terjesztése, 

• dohányzás, 

• alkohol, kábítószer, vagy egyéb tudatmódosító szerek behozatala, birtoklása, használata 
valamint terjesztése 

• veszélyes tárgyak, különösen szúró - vágóeszközök, petárda, robbanószerek, fegyver, illetve 
fegyvernek minősülő tárgyak behozatala, birtoklása, illetve használata, 

• rongálás, anyagi károkozás és illetéktelen beavatkozás az informatikai, tűzvédelmi 
rendszerbe, 

• közveszélyt okozás 

• szándékos rendzavarás, hangoskodás, tisztességtelen beszéd 

• kötelezettségek rendszeres elmulasztása (napirend, szobarend, heti rend stb.) 

• az emberi méltóság, személyiségi jogok közvetlen vagy közvetett megsértése 

• nevelőtanári/ügyelői tekintély megsértése, 

• nevelőtanári állítások, szakmai munka megkérdőjelezése, 

• nem megfelelő magatartás a kötelező és fakultatív foglalkozásokon és az egyéni 
szabadidőben 

• rendezvényeken, ünnepségeken tanúsított magatartás 

• a közösség normáinak, pozitív szokásainak megsértése 

• tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályok megsértése 

• jó szándékú segítségnyújtás elmulasztása szükség esetén 

• az eltávozás és kilépés rendjének megsértése 

• a keresztény jelképek és a jó ízlés megsértése (képek, falragaszok, könyvek, folyóiratok, 
digitális tartalmak, internetes tartalmak, öltözködés, beszéd), botrányokozás 
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• a házirendben felsorolt tiltott eszközök és anyagok használata és tárolása 

• indokolatlan távolmaradás a kollégiumból 

• igazolatlan távolmaradás a kiemelt közösségi programokról 

• másik személyes tulajdonának, a közösségi tulajdonnak a károsítása, eltulajdonítása 

• öltözködés túlzásai, higiénia elhanyagolása, ízléstelen megjelenés 

• hanyag feladatteljesítés vagy mulasztás (napi takarítás elhanyagolása, ügyeleti feladatok 
nem megfelelő ellátása, megtagadása) 

• alapvető tájékoztatási kötelezettség elmulasztása 

• a lakószintek megsértése, mindenféle rendbontás, különös tekintettel a villanyoltás utáni 
szabálysértésre, 

• a kollégium jó hírének lejáratása. 

 

Az intézmény a hatáskörét meghaladó ügyekben a hatóságok segítségét veszi igénybe! 

17. 2. Büntetések formái 

• nevelői vagy csoportvezetői figyelmeztetés, 

• nevelői vagy csoportvezetői intő, 

• nevelői vagy csoportvezetői megrovás, 

• kollégiumvezetői figyelmeztetés, 

• kollégiumvezetői intő, 

• kollégiumvezetői megrovás, 

• nevelőtestületi megrovás. 

17. 3. Következményei 

• elbeszélgetés, 

• írásos reflexió, 

• kilépő megvonás vagy módosítás, 

• egyéni napirend módosítása, 

• egyéni feladat teljesítése, 

• közösségi feladat teljesítése, 

• kollégiumi kimenő megvonása, 

• tanulmányi rend módosítása, 

• szobabeosztás módosítása, 

• kapott kedvezmények szüneteltetése, visszavonása, 

• el nem végzett munka pótlása, kollégiumi jogviszony szüneteltetése (2-4 hétre), 

• kizárás a kollégiumból, eltanácsolás az intézményből. 

A fegyelmi eljárás rendjéről az SZMSZ intézkedik. 

Súlyos fegyelmi vétség esetén a tanuló a kollégiumból azonnal kizárható, a határozatról levélben 

értesítjük a szülőt/gondviselőt. 

A fegyelmi bejegyzéseket a kollégiumi csoportnaplóba és az ügyeleti naplóba, elektronikus naplóba 

be kell jegyezni.  
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 KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK  KERTÉSZTECHNIKUS 

SZAKMA 

1 A szakma alapadatai 

1.1 Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet 

1.2 A szakma megnevezése: Kertésztechnikus 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0812 17 06 

1.3.1 A szakma szakmairányai: Dísznövénytermesztő, virágkötő; 

Gyógynövénytermesztő; Gyümölcstermesztő; Parképítő és –fenntartó; 
Zöldségtermesztő 

1.4 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.5 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 Ágazati alapoktatás megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás 

1.7 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Faiskolai kertész; Parkgondozó 

1.8 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, 

Technikumi oktatásban: 70 óra, Érettségire épülő oktatásban: 70 óra 

2 A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, 

valamint a munkaterület leírása 

2.1 Szakmairány: Dísznövénytermesztő, virágkötő 

Szakmairány: Gyógynövénytermesztő 

 

A dísznövénytermesztő, virágkötő szakember dísznövényeket szaporít, kitermelést, szedést, 

betakarítást végez; palántát, csemetét állít elő, nevel, gondoz. Előkészíti a szaporítóanyagot, ültet, 

talajmunkákat, gyomirtást, talajvédelmi munkát, tápanyag-utánpótlást, öntözést, növényápolási 

munkákat végez. Szakszerűen használja, működteti és karbantartja a tevékenység végzéséhez 

szükséges gépeket, eszközöket, berendezéseket. Betartja a dísznövénytermesztéshez kapcsolódó 

munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat. Önállóan tervezi és szervezi a 

dísznövénytermesztés munkafolyamatait. Vágott virágokat, zöldeket, cserepes növényeket kezel, 

gondoz, készít elő, csomagol. Szaktanácsot ad a vásárlónak, megrendelőnek a növényelhelyezésre, 

-ápolásra, a virágdíszek kiválasztására. Különböző stílusú alkalmi csokrokat-, tűzött virágdíszeket, 

koszorúkat készít, csomagol. Elvégzi a virágdíszítési feladatokat, növény-összeültetéseket helyez 

ki, azokról tervet készít, kalkulációt végez. Előkészíti és lebonyolítja a virágeladást. Termesztési 

feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányít. Betartja a virágkötészethez kapcsolódó 

munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat.Önálló vállalkozást alapít és működtet. 
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2.2 Szakmairány: Gyümölcstermesztő 
 

2.3 Szakmairány: Parképítő és –fenntartó 

Szakmairány: Zöldségtermesztő 

A gyógynövénytermesztő szakember elvégzi a gyógy-és fűszernövények termesztéséhez 

szükséges talaj-előkészítési, tápanyag-utánpótlási munkákat. Gyógy-és fűszernövényeket 

szaporít, telepít. Véghezviszi a gyógy-és fűszernövények ápolási munkáit. Betakarítja a gyógy- 

és fűszernövényeket. Lebonyolítja a begyűjtött vagy termesztett gyógy-és fűszernövények 

elsődleges feldolgozását. Növényi drogokat tárol, csomagol. Szakszerűen használja, működteti és 

karbantartja a tevékenység végzéséhez szükséges gépeket. Önállóan képes a gyógy-és 

fűszernövény-termesztés munkafolyamatait megtervezni, csoportokat irányítani és velük közösen 

dolgozni. Munkája során betartja a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi szabályokat. 

Önálló vállalkozást alapít és működtet. 

A gyümölcstermesztő szakember gyümölcs- és szőlőtermő növényeket telepít. Ültetvényt létesít, 

ápol, fenntart. Elkészíti és karbantartja a gyümölcs- és szőlőültetvény támberendezését, kerítését. 

Előállítja a szőlő- és gyümölcstermő növények szaporítóanyagát: bujtványt, dugványt, oltványt 

készít, előállítja a gyümölcsfák alanyául szolgáló magoncokat. Alakító metszés során kialakítja a 

gyümölcstermő növények koronaformáit és a szőlőtő tőkeformáit. A kialakított termőfelületeket 

metszéssel fenntartja. Szakszerűen műveli az ültetvények talaját. Tápanyag- gazdálkodási 

tevékenységet végez. Öntözőberendezést üzemeltet. A gyümölcs és szőlőültetvényben 

zöldmunkákat és növényvédelmi munkát végez. Gyümölcsöt, szőlőt betakarít, manipulál, 

csomagol, feldolgozóba, tárolóba szállít. Működteti és karbantartja a tevékenység végzéséhez 

szükséges gépeket, eszközöket, berendezéseket. Tervezi és szervezi az ültetvény 

munkafolyamatait. Termesztési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányít. Ellátja a 

gyümölcs- és a szőlőtermesztés munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait. Önálló vállalkozást 

alapít és működtet. 

A Parképítő és – fenntartó szakember kerti lépcsőket, út- és térburkolatokat épít, kerti 

vízarchitektúrákat, kisarchitektúrákat, öntözőrendszereket létesít, telepít, valamint kerti fa- és 

fémszerkezeteket, kerítéseket, kapukat, pergolákat, lugasokat, fa teraszokat létesít. Növényeket 

telepít és zöldfelületeket fenntart, továbbá tetőkertet, zöldfalat épít és tart fenn. A történelmi korok 

és a mai kor kertjeinek irányzatait, építészeti és kertművészeti alapelveit alkalmazza. A 

legismertebb kerttervezési szoftverek egyikével házikertekhez készít tervlapokat és gépi 

látványterveket. Építési és művezetői feladatokat lát el a települések zöldfelületeinek 

engedélyköteles tervdokumentációi alapján. Működteti és karbantartja a tevékenység végzéséhez 

szükséges gépeket, eszközöket, berendezéseket. A feladatokat ellátó személyeket, csoportokat 

irányítja. Munkája során betartja a munka-, és balesetvédelmi, valamint a környezetvédelmi és 

természetvédelmi szabályokat. Önálló vállalkozást alapít és működtet. 
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3  A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám 

Szakma szakmairányainak FEOR számai 

 

Szakmairány megnevezése FEOR- 

szám 

FEOR megnevezése 

Dísznövénytermesztő, virágkötő  

6115 

● Dísznövény-, virág- és faiskolai 

kertész, csemetenevelő 

Gyógynövénytermesztő 6116 ● Gyógynövénytermesztő 

Gyümölcstermesztő 6114 ● Szőlő-, gyümölcstermesztő 

Parképítő és -fenntartó  

6115 

● Dísznövény-, virág- és faiskolai 

kertész, csemetenevelő 

Zöldségtermesztő  

6113 

● Zöldségtermesztő 

 

4  A szakképzésbe történő belépés feltételei 

4.1 Iskolai előképzettség: 

▪ Alapfokú iskolai végzettség 

4.2 Alkalmassági követelmények 

4.2.1 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat : nem szükséges 

  

A zöldségtermesztő szakember zöldségnövényeket szaporít, ültet. Talajművelést, gyomirtást, talajvédelmi 

munkát, tápanyag-utánpótlást végez. Öntözőberendezéseket üzemeltet. Növényvédelmi feladatot lát el. 

Betakarítja, manipulálja, csomagolja, szállítja, tárolja a zöldségnövényeket. Zöldség vetőmag termesztési 

feladatokat végez. Használja, működteti és karbantartja a tevékenység végzéséhez szükséges gépeket, 

eszközöket, berendezéseket. Elvégzi a zöldségtermesztés munkafolyamatainak tervezését, szervezését. 

Termesztési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányít. Tervet, kalkulációt, dokumentációt 

készít. Munkáját a munkavédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, higiéniai és minőségbiztosítási, 

környezetvédelmi előírásokat betartva végzi. Önálló vállalkozást alapít és működtet. 
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5  A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi 

feltételek 

5.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra számítógép internet kapcsolattal 

● projektor 

● interaktív tábla 

● talajvizsgálati eszközök 

● talajművelési eszközök 

● meteorológiai mérőeszközök 

● digitális kamerával felszerelt drón 

● mikroszkóp 

● állat- vagy növényállomány 

● hagyományos és digitális távmérő eszközök 

● erőgép, vagy gépjármű, illetve kertészeti vagy erdészeti motoros kisgépek 

5.2 Eszközjegyzék szakirányú oktatásra Dísznövénytermesztő, virágkötő: 

● Kézi szerszámok 

● Dísznövények szaporításához szükséges anyagok, eszközök 

● Mikroszaporítás, szövettenyésztés speciális eszközei, berendezései 

● Erőgép 

● Talajművelő gépek 

● Növényvédelemhez szükséges eszközök, gépek 

● Tápanyag utánpótláshoz szükséges eszközök, gépek 

● Öntözés, tápoldatozás gépei, berendezései 

● Üvegház vagy egyéb termesztő létesítmények 

● Tehermozgatás gépei, eszközei 

● Kertészeti kiegészítő eszközök 

● Egyéni védőfelszerelés 

● Munkabiztonsági berendezések 

● Környezetvédelmi berendezések 

● Számítógépek 

● Elsősegélynyújtó felszerelések 

● Személyes felszerelés: metszőolló, szemző és/vagy oltókés, tűzdelőfa, 

ültetőkanál 

● Vágott virágok, vágott zöldek, cserepes virágzó- és levéldísznövények 

● Vázák, virágtálak, virágkosarak, egyéb virágtartók 

● Csomagolóanyagok 

● Szalagok, zsinórok, fonalak 

● Egyéb díszítő kellékek 

● Selyem és száraz virágok 

● Növényi eredetű segédanyagok 

● Gyertyák, mécsesek 

● Vágott drótok, tekercsdrótok, dekorációs drótok 

● Koszorúalapok, más tűzőhab és hungarocell alapok 

● Rögzítő anyagok (tűzőhab téglák és egyéb formák) 

● Kézi szerszámok (kés, papírvágó olló, metszőolló, ragasztópisztoly, 

csípőfogó, fűrész, kalapács) 

● Virágtartósító és - nyílasztó szerek 
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● Formanyomtatványok, bizonylatok 

● Szakmai könyvek, albumok, DVD-k 

● Pénztárgép 

● Informatikai eszközök 

● Személyes felszerelés: virágkötő kés, papírvágó olló, metszőolló, 

ragasztópisztoly, csípőfogó, kötény 

Gyógynövénytermesztő: 

● Kertészeti kéziszerszámok 

● Erőgépek 

● Szállítóeszközök 

● Mérlegek, egyéb mérőeszközök 

● Területmérés eszközei 

● Termesztő berendezések 

● Növényszaporítás eszközei, gépei 

● Ültetés eszközei, gépei 

● Talajművelés eszközei, gépei 

● Tápanyag utánpótlás eszközei, gépei 

● Permetezőgépek 

● Öntözés eszközei, berendezései 

● Betakarítás eszközei, gépei 

● Tároló, tisztító, szárító helyiségek 

● Egyéni védőfelszerelés 

● Személyes felszerelés: metszőolló, tűzdelőfa, ültetőkanál 

Gyümölcstermesztő: 

● Szántóföldi univerzális traktor és pótkocsi, 

● Talajművelő eszközök, talajművelés munkagépei (kultivátorok, 

talajmarók, tárcsák, boronák és hengerek, kombinátorok, altalajlazítók, 

simítók), 

● Szerves- és műtrágyaszóró gépek, trágyakihordás eszközei, 

● Növényvédelem gépei, eszközei, 

● Növényvédelmi előrejelzésre alkalmas szenzorok és a kiértékelésükre 

alkalmas okos eszközök 

● Metszés gépei, eszközei 

● Vetőgép, szemenkéntvető gép, 

● Kertészeti kisgépek, 

● Gépüzemeltetéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok, 

● Háti-, szántóföldi és kertészeti permetezőgép, 

● Kézi és gépi anyagmozgatás eszközei, emelőgépek, 

● Kéziszerszámok (kertészeti szerszámok, metsző és

 szedőállványok, göngyölegek, kötözőanyagok, mérleg, mérő- és 

jelölő eszközök), 

● Támberendezés ültetvények létesítéséhez, 

● Öntözőberendezések, 

● Kertészeti anyagok (termesztőedények, termesztő közegek, növényi 

szaporítóanyagok, tápanyagok, növényvédő szerek) 

● Meteorológiai eszközök, 

● Szakirodalom (könyvek, folyóiratok, prospektusok, kezelési-karbantartási 

utasítások stb.), 
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● Digitális infrastruktúra, 

● Egyéni védőfelszerelések, 

● Munkabiztonsági berendezések, 

● Környezetvédelmi berendezések 

● Elsősegélynyújtó felszerelések. 

Parképítő - és fenntartó: 

● Kertépítő anyagok (beton-, műkő- és égetett agyagáru termékek, kövek, 

faanyagok, szóródó anyagok, növények, trágyák, mulcsok) 
● Fedett - és szabadtéri építési terület, anyag- és eszköz raktár 

● Vízarchitektúrák anyagai, berendezései és AÖR elemei 

● Kisarchitektúrák 

● Kertépítő kéziszerszámok (kertészeti szerszámok, hagyományos - és 

digitális, mérő - és jelölő eszközök) 

● Kertépítő gépek (erőgépek adapterekkel, szállítógépek) 

● Kertfenntartás gépei (fűnyírók, fűrészek, kisgépek, szállítóeszközök) 

● Egyéni védőfelszerelések 

● Számítógép, kerttervező szoftver, informatikai eszközök 

● Munkabiztonsági berendezések 

● Környezetvédelmi berendezések 

● Elsősegélynyújtó felszerelések 

● Formanyomtatványok, bizonylatok 

● Szakmai könyvek, albumok, adathordozók 

● Személyes felszerelés: munkaruha, munkavédelmi lábbeli, metszőolló, 

mérőszalag, munkavédelmi kesztyű, munkavédelmi szemüveg, 

gumikalapács, kisméretű vízmérték, ültetőkanál 

Zöldségtermesztő: 

● Szántóföldi univerzális traktor és pótkocsi, 

● Talajművelő eszközök, talajművelés munkagépei (ekék, váltvaforgató 

ekék, kombinátorok, kultivátorok, talajmarók, tárcsák, boronák és 

hengerek, kombinátorok, altalajlazítók, simítók), 

● Szerves- és műtrágyaszóró gépek, trágyakihordás eszközei, 

● Növényvédelem gépei, eszközei, 

● Ültető-, palántázógépek, 

● Vetőgép, szemenkéntvető gép, 

● Kertészeti kisgépek, 

● Gépüzemeltetéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok, 

● Háti-, szántóföldi és kertészeti permetezőgép, 

● Kézi és gépi anyagmozgatás eszközei, emelőgépek, 

● Kéziszerszámok (kertészeti szerszámok, metsző és

 szedőállványok, göngyölegek, kötözőanyagok, mérleg, mérő - és 

jelölő eszközök), 

● Termesztőberendezések (szaporítóház, üvegház, fólia), 

● Szabadföldi termesztésre alkalmas terület (zöldségeskert), 

● Öntözőberendezések, 

● Kertészeti anyagok (termesztőedények, termesztő közegek, növényi 

szaporítóanyagok, tápanyagok, növényvédőszerek) 

● Meteorológiai eszközök, 

● Növényvédelmi előrejelzésre alkalmas szenzorok és a kiértékelésükre 
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o 

 

 

 

 

 

 

o 

alkalmas okos eszközök, 

● Szakirodalom (könyvek, folyóiratok, prospektusok, kezelési-karbantartási 

utasítások stb.), 

● Digitális infrastruktúra, 

● Egyéni védőfelszerelések, 

● Munkabiztonsági berendezések, 

● Környezetvédelmi berendezések 

● Elsősegélynyújtó felszerelések. 

6  Kimeneti követelmények 

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

6.2 Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

 

Sorszám 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

1 

Megfigyeli 

Magyarország éghajlati 

jellemzőit. 

Ismeri Magyarország 

agrometeorológiáját, 

a meteorológiai 

mérőeszközöket. 

Törekszik a 

meteorológiai adatok 

pontos leolvasására. 

A meteorológiai 

adatokat adekvát 

módon értelmezi. 

 

 

2 

 

Éghajlati és 

távérzékelt, drónos 

meteorológiai adatokat 

gyűjt. 

Ismeri az éghajlatot 

befolyásoló 

tényezőket és a 

meteorológiai 

internetes 

adatbázisokat. 

 

Nyitott az új 

meteorológiai 

adatközlő felületek 

kezelésére. 

 

Szakmai irányítás 

mellett részben 

önállóan 

méréseket végez. 

 

 

3 

 

Helyszíni 

talajvizsgálatot végez. 

Ismeri a talajok 

összetételét, 

tulajdonságait, 

típusait, javítását és 

védelmét. 

 

Elkötelezett a 

talajvédelem iránt. 

 

Önállóan 

bemutatja a 

talajtípusokat. 

Az alapoktatást követően a tanuló egyszerű meteorológiai megfigyeléseket végez, adatokat gyűjt, 

jellemzi az időjárási elemeket, meghatározza adott hely klimatikus viszonyait. Elvégzi a talajok 

egyszerű, helyszíni fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatait, megfigyeli a talajképződés jegyeit, 

jellemző folyamatait, a talajhibákat, meghatározza a talajjavítás és talajvédelem lehetőségeit. A 

sejttan, szövettan, morfológia, rendszertan alapján növények szaporítását végzi. Felveszi a 

gazdasági állatok testméreteit, vizsgálja külső értékmérő tulajdonságait és viselkedésüket. 

Irányítás mellett kezeli a mezőgazdasági erőgépeket és elvégzi napi karbantartásukat. Használja a 

földmérésben alkalmazott hossz-, terület mértékegységeket, méretarányt, területet számít. 

Térképet olvas, alapvető földügyi adatokat azonosít és gyűjt. A mérések során digitális 

mérőeszközöket használ. Munkája során alkalmazza az ágazati munka-, tűz-és környezetvédelmi 

előírásokat, valamint figyelembe veszi a biológiai sokféleség megőrzési szempontokat. 
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4 

 

Megfigyeli a 

talajképződés jegyeit, 

jellemző folyamatait. 

Ismeri a 

talajképződést 

befolyásoló 

tényezőket. 

Elkötelezett a 

fenntartható 

mezőgazdasági 

tevékenységek iránt. 

Önállóan jegyzetet 

készít a 

talajképződés 

megfigyelése 

folyamán. 

 

 

 

5 

 

Mikroszkóp 

segítségével növényi 

sejteket, szöveteket, 

szerveket vizsgál, 

növényszaporítást 

végez. 

Ismeri a sejttan, 

szövettan, 

morfológia, 

rendszertan alapjait, a 

növényi szaporodás- 

és szaporítás 

módokat. 

 

 

Törekszik az új fajták 

szaporítás módjának 

elsajátítására. 

Önálló javaslatot 

fogalmaz meg a 

szakmája 

szempontjából 

fontos 

növényfajok 

felhasználási 

lehetőségeire. 

 

 

6 

Elemzi a gazdasági 

állatok eredetét, 

háziasítását, 

rendszerezését és 

felveszi méreteiket. 

 

Tisztában van az 

állattenyésztés 

gazdasági 

jelentőségével. 

 

Elkötelezett a 

szabályszerű, helyes 

állattartás iránt. 

A gazdasági 

állatok és állati 

termékek mérési 

adatainak 

rögzítését önállóan 

és pontosan végzi. 

 

 

7 

 

Megfigyelései alapján 

elemzi a gazdasági 

állatok 

magatartásformáit. 

 

 

Ismeri a gazdasági 

állatok speciális 

viselkedési formáit. 

Törekszik az állattartás 

szabályainak 

betartására. A 

gazdasági állatok 

viselkedése alapján 

pontos következtetést 

von le. 

 

Irányítás mellett a 

gazdasági állatok 

napi ellátását 

felelősségteljesen 

elvégzi. 

 

 

8 

Felismeri a 

mezőgazdasági, 

kertészeti vagy 

erdészeti 

termesztésben használt 

erőgépek főbb 

szerkezeti egységeit. 

Ismeri a 

mezőgazdasági, 

kertészeti vagy 

erdészeti erő- és 

munkagépek 

csoportosítását, 

alkalmazási területeit, 

 

Elkötelezett az 

erőgépekkel 

kapcsolatos szabályos 

munkavégzés mellett. 

 

Útmutatók alapján 

ellenőrzi az 

erőgépek főbb 

szerkezeti 

egységeit. 

   szerkezeti egységeit.   

 

 

9 

A mezőgazdasági, 

kertészeti vagy 

erdészeti 

termesztésben használt 

erő- és munkagépeken 

olajszintet ellenőriz. 

 

Ismeri a 

mezőgazdasági erő- 

és munkagépek 

karbantartását. 

 

Igyekszik elkerülni a 

munkavédelmi 

szabálytalanságokat. 

 

Útmutatók alapján 

ellenőrzi a 

karbantartási 

műveleteket. 
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10 

Használja a 

földmérésben 

alkalmazott hossz- és 

terület 

mértékegységeket, 

méretarányt, területet 

számol. 

 

Ismeri a Föld és a 

térképek jellemzőit, 

tartalmukat, 

jelöléseit, földügyi 

alapismeretekkel bír. 

 

Hosszmérésében és 

területszámításaiban 

pontos, alapos. 

Adekvát módon 

olvassa a térképeket. 

 
Térkép alapján 

önállóan számol 

hosszmértéket és 

területnagyságot. 

 
 

11 

Egyszerű terepi 

idomok felmérésénél 

digitális 

mérőeszközöket 

használ. 

Ismeri a felmérő 

eszközök működését, 

használatát, elvárható 

pontosságát. 

 

Törekszik az újabb 

digitális mérőeszközök 

megismerésére. 

Szakszerű 

irányítás mellett 

digitális méréseket 

végez. 

 

 

12 

 
Alkalmazza a munka-, 

tűz- és 

környezetvédelem 

szabályait. 

 
Ismeri az ágazathoz 

kötődő munka-, tűz- 

és környezetvédelmi 

szabályokat. 

 
Szabálykövető a 

munka-, tűz és 

környezetvédelem 

területén. 

Utasítás alapján 

az adott 

mezőgazdasági 

tevékenységhez 

szükséges 

védőfelszereléseke 

t használja. 

6.3 Szakmairányok közös szakmai követelményei 

 

Sorszám 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

 

1 

Alkalmazza a 

kertészeti 

tevékenységek során 

a hatályos 

munkavédelmi 

szabályokat. 

Ismeri a kertészetben 

alkalmazandó 

munkavédelmi 

előírásokat, 

szabályokat. 

Viselkedésben 

felelősségteljes, 

szabálykövető a 

munkavédelem 

területén. 

A kertészeti 

tevékenységei során 

betartja a 

munkavédelmi 

szabályokat. 

 

 

2 

Gépkönyv, használati 

és kezelési utasítás 

alapján kertészeti 

eszközöket, gépeket 

installál, karbantart. 

 

Ismeri a gépkönyv, 

használati és kezelési 

utasítás jellegét. 

Törekszik az 

eszközök és gépek 

rendeltetésszerű 

használatára. 

Az adott géphez 

tartozó gépkönyvet, 

használati és kezelési 

utasítást adekvát 

módon értelmezi. 
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3 

 

Balesetet megelőz, 

elhárít. 

 

Ismeri a baleset 

elhárítás módszereit, 

eszközeit. 

Viselkedésében 

felelősségteljes, 

munkavégzése során 

törekszik a balesetek 

megelőzésére. 

 

Baleset esetén 

cselekvési döntést 

hoz. 

 

 

4 

 

 

Elsősegélyt nyújt. 

 

Ismeri az 

elsősegélynyújtó 

alapvető feladatait. 

Felelős módon 

viselkedik az 

elsősegélynyújtás 

során. 

Megítéli a veszélyes 

behatás jelenlétét. 

Szükség esetén 

önállóan 

elsősegélyt nyújt a 

    szakma 

szabályai szerint. 

 

 

5 

 
 

Egyéni 

védőfelszerelést 

visel. 

 
Ismeri az egyéni 

védőfelszereléseket, 

használatuk 

szükségességét. 

Egészsége 

megóvására 

törekszik, 

elkötelezett a 

biztonságos 

munkavégzés 

mellett. 

 

Adott 

munkafolyamathoz 

adekvát egyéni 

védőfelszerelést 

választ. 

 
6 

Alkalmazza a 

munkaegészségtan 

ajánlásait. 

Ismeri a 

munkaegészségtan 

alapjait. 

A foglalkozási 

megbetegedések 

megelőzésében 

elkötelezett. 

Betartja egy adott 

munkatér 

munkaegészségügyi 

szabályait. 

 
 

7 

 

Alkalmassági 

vizsgálatra jár. 

Ismeri az 

alkalmassági 

vizsgálatokra 

vonatkozó 

szabályozásokat. 

 

Egészsége 

megóvására 

törekszik. 

Szakmai vezetői 

utasítás alapján, az 

orvosi vizsgálatokon 

részt vesz. 

 

 

 
8 

 
A kertészeti 

tevékenységek során 

keletkezett 

hulladékot 

szelektíven gyűjti. 

 

Ismeri a 

komposztálható 

anyagokat és az 

egyéb 

hulladékgyűjtési 

módokat. 

 
Elkötelezett a 

komposztálás és a 

szelektív 

hulladékgyűjtés 

mellett. 

Önállóan képes a 

keletkezett 

hulladékot 

szelektálni és a 

megfelelő 

gyűjtőedénybe, 

gyűjtőhelyre 

szállítani. 
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9 

 
A kertészeti 

tevékenység végzése 

során keletkezett 

veszélyes anyagot 

szakszerűen kezeli. 

 

 
Ismeri a keletkező 

veszélyes anyagokat 

és kezelésüket. 

A kertészeti munka 

során előnyben 

részesíti az egyének 

és a 

társadalom 

egészségét javító, 

környezetbarát 

megoldásokat. 

 

Az anyagtípusokat 

adekvát módon, a 

szabályok 

pontos követésével 

és maradéktalan 

betartásával kezeli. 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Kertészeti 

eszközöket 

biztonságosan 

használ. 

 

 

 

 

Ismeri a biztonságos 

eszközhasználat 

szabályait. 

 

 

 

Egészsége megóvása 

érdekében 

biztonságra 

törekszik. 

A munka 

megkezdése előtt a 

munkaeszközök 

biztonságos 

állapotáról a tőle 

elvárható módon 

meggyőződik, azokat 

rendeltetésüknek 

megfelelően és a 

szakmai vezető 

utasításai szerint 

használja. 

 

 

11 

 

 

Tűz esetén tűzoltó 

eszközöket és 

anyagokat alkalmaz. 

 

Ismeri a 

tűzvédelemre 

vonatkozó 

szabályokat. 

Magára nézve 

kötelezőnek tartja a 

nyílt láng 

használatára 

vonatkozó 

tűzvédelmi 

szabályokat. 

Tűz esetén adekvát 

döntést hoz a 

menekülésről, vagy 

oltásról. Szükség 

esetén 

vezetői segítséget 

vesz igénybe. 

12 Külföldi szakmai Ismeri a választott Törekszik az idegen Önállóan használja 

 oldalakról különböző 

szaporítóanyagot 

rendel. 

szakmairányához 

kapcsolódó külföldi 

internetes felületeket. 

nyelvű 

szakkifejezések 

elsajátítására. 

az idegen nyelvű 

szakmai internetes 

felületeket. 

6.4 Szakmairányok szakmai követelményei 

6.4.1 Dísznövénytermesztő, virágkötő szakmairány szakmai követelményei 

 

Sorszám 

  

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 



431 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dísznövényeket 

szaporít. 

Ismeri az 

egynyári, 

kétnyári, évelő 

dísznövényeket, a 

lombhullató és 

örökzöld 

díszfákat, a 

díszcserjéket, a 

cserepes virágos 

és 

levéldísznövénye

ket, vágott 

virágokat és 

zöldeket. Ismeri a 

növények 

tudományos latin 

nevét (kettős 

nevezéktan) és 

biztos tudással 

azonosítja őket. 

Ismeri az 

ivaros és 

ivartalan 

szaporítási 

módokat. 

 

 

 

 

 

A dísznövény 

szaporítással 

kapcsolatos 

feladatok iránt 

elkötelezett, 

munkájára 

értékként tekint. 

 

 

 

 

 

 

 

Önállóan végzi a 

dísznövények 

szaporítási 

feladatait. 

 

 

2 

  

Szaporítóan

yagot 

előkészít, 

ültet. 

Ismeri a termesztő 

közegeket, a 

földkeverék 

összeállítását. 

Szem előtt tartja a 

termesztés 

gazdaságosságát. 

Elkötelezett a 

dísznövénytermes

zté ssel 

kapcsolatos 

feladatok iránt. 

Önállóan 

alkalmazza a 

megfelelő 

termesztő közeget 

és használja fel a 

szaporítóanyagoka

t. 

 

3 

 Palántát, 

csemetét előállít, 

nevel, gondoz. 

Ismeri a 

szaporítás és 

nevelés 

technológiáit. 

Az általa nevelt 

dísznövényeké

rt felelősséget 

vállal. 

 

4 

 Talajmunkákat, 

gyomirtást, 

talajvédelmi 

munkát végez. 

Ismeri az 

általános és 

speciális 

talajvédelmi 

munkákat és a 

 

 

Nyitott az adott 

szakterület új 

 

Szakmai 

felügyelet mellett 

meghatározza a 
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gyomirtó szereket. eredményei, 

innovációi iránt, 

törekszik azok 

megismerésére, 

megértésére és 

alkalmazására. 

Törekszik a saját 

munkáját érintő 

változások 

nyomonkövetésére

. 

növényvédelmi 

feladatokat. Az 

általános és 

speciális 

növényápolási 

műveleteket 

önállóan végzi. 

Felelősséget vállal 

munkájáért, 

eredményeiért és 

kudarcaiért. 

 

 

 

5 

  

 

Tápanyag-

utánpótlást, 

öntözést, 

növényápolási 

munkát végez. 

Ismeri az 

általános és 

speciális ápolási 

munkákat. 

(faiskolai nevelési 

munkák, 

metszés.) 

Ismeri a 

tápanyag- 

utánpótlási, 

öntözési 

módokat és 

ápolási 

munkákat. 

 

6 

 Növényvé

delmi 

szakirány

ító 

felügyeletével 

Ismeri a 

növényvédel

em 

alapjait, a 
károsítók 

  növényvédelmi 

feladatot 

lát el. 

elleni 

védekezési 

módokat, 

különös 

tekintettel az 

integrált 

védekezési 

lehetőségekre. 

  

 

 

 

7 

  

 

Növényvédel

mi előrejelzés 

céljából 

telefonos 

applikáció

t használ. 

 

 

Ismeri a 

dísznövényterme

sztés 

szempontjából 

fontos digitális 

eszközök 

használatát. 

Figyelemmel 

kíséri az új 

alkalmazások 

megjelenését és 

nyitott az új 

fejlesztések 

megismerésére, a 

dísznövénytermes

zté sben történő 

alkalmazására. 

 

Önállóan 

használja a 

telefonos 

applikációkat és 

védekezési 

javaslatokat 

fogalmaz meg. 
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8 

  

 

 

Növekedést, 

fejlődést 

szabályoz, 

mikroszaporítást 

végez. 

Ismeri a 

szövettenyés

ztés 

eszközeit, 

anyagait. Ismeri a 

táptalaj készítési 

és 

vágástechnikákat, 

az új táptalajra 

helyezés módját. 

Ismeri a 

kiültetés és 

akklimatizá

ció 

lépéseit. 

 

 

Nyitott a 

szakterületet 

érintő 

innovációk 

iránt, elfogadja 

a 

termesztéss

el 

kapcsolatos 

újdonságok

at, 

törekszik a pontos, 

precíz 

munkavégzésre. 

 

Betartja a 

faj 

fejlődéséhe

z 

szükséges 

munkafolyamatok

at. 

A feladathoz 

önállóan 

választ 

szerszámokat, 

eszközöket. 

 

 

9 

  

Dísznövény 

kitermelést, 

szedést, 

betakarítást végez. 

Ismeri a faiskolai, 

szabadföldi és 

üvegházi 

termesztéssel 

kapcsolatos 

feladatokat. 

Önállóan végzi a 

termesztéssel 

kapcsolatos 

munkáját, 

folyamatos 

önellenőrzés 

mellett. 

 

 

10 

 Szakszerűen 

használja, 

működteti és 

karbantartja a 

dísznövénytermes

ztés végzéséhez 

szükséges 

gépeket, 

eszközöket, 

berendezéseket. 

Ismeri a 

szükséges 

gépeket, 

eszközöket, 

berendezéseket, 

azok részeit és 

működési 

elvüket. 

 

Fontosnak tartja 

a 

munkavégzéshez 

szükséges 

előírások 

figyelembevételé

t. 

Felelősséggel és 

körültekintően 

használja a 

dísznövénytermes

zté s gépeit. 

 

 

 

11 

  

 

Termesztő- 

berendezéseket 

üzemeltet, 

karbantart. 

Ismeri a 

különböző 

termesztő- 

berendezéseket

, a 

termesztő- 

berendezések 

részeit, anyagait, 

berendezéseit. 

Nyitott a 

korszerű 

termesztő- 

berendezésekbe

n 

alkalmazható 

anyag- és 

energiatakarékos 

megoldások, 

 

A termesztő- 

berendezést 

önállóan 

üzemelteti, 

tevékenységéért 

felelősséget 

vállal. 
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technológiák 

alkalmazása iránt. 

 

 

 

 

12 

  

 

A 

védőberendezés

eket és a 

védőfelszerelést 

rendeltetésszerű

en 

használja. 

 

Ismeri a 

szakmához tartozó 

jogszabályi, 

valamint munka-, 

tűz-, 

környezetvédelmi, 

biztonságtechnika

i és 

minőségbiztosítási 

előírásokat. 

Szabálykövető 

a munka-, tűz 

és 

környezetvédel

em területén. 

Elkötelezett 

a szabályos 

foglalkoztat

ás 

mellett, igyekszik 

elkerülni a 

munkaügyi 

Felelősséget vállal 

önmaga és 

munkatársai 

biztonságáért. 

A 

dísznövénytermes

zté sre vonatkozó 

munka-, tűz- 

környezetvédelmi

, 

biztonságtechnika

i, higiéniai és 

   szabálytalanságot. minőségbiztosítási 

jogszabályokban és 

hatósági előírásokban 

foglaltakat 

maradéktalanul 

betartja és betartatja 

 

13 

Elvégzi a 

dísznövénytermesztés 

munkafolyamatainak 

tervezését, szervezését. 

Ismeri a 

dísznövénytermesztés 

munkafolyamatait. 

 

Nyitott a 

szakmájában 

tevékenykedő 

szakemberekkel való 

szakmai 

együttműködésre. 

Felelősséget vállal a 

saját maga által 

végzett, és az általa 

vezetett szakmai 

csoport munkájáért, 

eredményeiért és 

esetleges kudarcaiért. 

 
 

14 

Dísznövénytermesztési 

feladatokat és 

értékesítést ellátó 

személyeket, csoportokat 

irányít. 

Tisztában van az 

egyéni és csoportos 

munkavégzés 

irányításának 

módjaival. 

 

 

 

15 

 
 

Vágott virágokat, 

zöldeket, cserepes 

növényeket kezel, 

gondoz, készít elő, tárol. 

 

Ismeri a vágott 

virágokat, vágott 

zöldeket, igényeiket és 

kezelésüknek 

technológiáját. 

Elkötelezett a 

szakszerű 

növénykezelési 

technológiák iránt. 

Fontosnak érzi a 

rendezett 

 

 

Önállóan végez 

növénykezelési 

feladatokat. 
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munkakörnyezet 

kialakítását. 

 

 

16 

 

Szaktanácsot ad a 

növényelhelyezésre, - 

ápolásra. Növény- 

összeültetéseket készít. 

 
 

Tisztában van a 

dísznövények 

környezeti igényeivel. 

 
 

Törekszik az új fajták 

ápolási igényeinek 

megismerésére. 

A dísznövények 

ápolása során betartja 

a megfelelő 

fejlődéshez 

szükséges 

szabályokat, 

előírásokat. 

 

 

 

17 

 

Különböző stílusú 

alkalmi csokrokat, tűzött 

virágdíszeket, 

koszorúkat készít, 

csomagol. 

Ismeri a vágott 

virágokat és zöldeket, 

a virágkötészeti 

stílusokat, 

törvényszerűségeket, a 

különböző 

készítmények 

elkészítési technikáit. 

 

 

Nyitott az új 

virágkötészeti 

technikák 

megismerésére és 

alkalmazására. 

Fontosnak érzi a 

rendezett 

munkakörnyezet 

kialakítását. 

Törekszik a precíz és 

gazdaságos 

munkavégzésre. 

Önállóan alkot 

virágkötészeti 

készítményeket. 

Felelősséget vállal az 

általa előállított 

termék, dekoráció 

minőségéért. 

 

 

 

18 

 

 

Virágdíszítési 

feladatokat végez. 

 

Ismeri a virágdíszek 

formai,- szín,- és 

arányos 

elrendezésének 

lehetőségeit. 

A virágkötészeti 

dekorációk készítése 

közben betartja a 

kompozícióra 

vonatkozó szakmai 

elvárásokat. (pl. szín, 

forma, arány) 

 

 

 

19 

 

 

Előkészíti és lebonyolítja 

a virágeladást. 

Ismeri az elektronikus 

számlaadás módját, a 

szigorú számadású 

nyomtatványok 

kitöltését, a különböző 

elektronikus 

nyilvántartási 

rendszereket. 

 

 

Elkötelezett a végzett 

munka pontos 

dokumentálása 

mellett. 

 

Felelősséggel 

alkalmazza a 

virágeladással 

kapcsolatos 

szabályozásokat. 
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20 

 

 

Tervet készít, kalkulációt 

végez. 

Ismeri a szakmai 

számításokat, a 

tervkészítés tartalmi és 

formai követelményeit, 

a megrendelés lépéseit, 

elektronikus formába 

való öntését. 

Törekszik a 

megjelenésében 

igényes, és 

szakmaiságában 

színvonalas 

tervdokumentáció 

elkészítésére. 

 

 

Önállóan, 

felelősséggel végez 

tervezési feladatokat. 

 

 

 

 

21 

 

 

 

Képes dokumentációkat 

használni, készíteni. 

 

 

Ismeri a 

szövegszerkesztő 

programokat, 

internetes kereső 

felületeket, 

nyilvántartásokat. 

 

 

Igyekszik elkerülni a 

szabálytalanságokat. 

Elkötelezett az 

elvégzett munka 

pontos 

dokumentálása iránt. 

Nagy 

körültekintéssel 

végzi a 

dokumentációkkal 

kapcsolatos 

feladatokat, betartja a 

szigorú számadású 

nyomtatványokra 

vonatkozó 

szabályokat. 

 

 

 

22 

 

 

Képes a virágkötészeti 

előírások szerint 

dolgozni, dolgoztatni. 

 

 

 

Ismeri a virágkötő 

feladatait. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

visszafogott. 

Törekszik a pontos és 

szakszerű 

munkavégzésre, 

környezetének 

tisztántartására. 

 

Felelősséget vállal 

saját 

tevékenységéért, a 

rábízott kisebb 

csoport, közösség 

munkájáért. 

 

 

 

 

23 

 

 

 

Önálló vállalkozást 

alapít és működtet. 

Használja az 

ügyfélkapu 

szolgáltatásait, ismeri 

a gazdálkodó 

szervezetek jellemzőit, 

az egyéni és társas 

vállalkozások formáit, 

alapítását, a szükséges 

szakmai és jogi 

kifejezéseket. 

 

Az érdeklődésének 

megfelelő 

szakterület, a végzett 

munka iránt 

elkötelezett, 

munkájára értékként 

tekint. 

 

 

Vállalkozásának 

alapítása és 

működtetése közben 

betartja és betartatja 

a vonatkozó 

jogszabályokat. 

6.4.2 Gyógynövénytermesztő szakmairány szakmai követelményei 

 

Sorszám 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódo

Önállóság és 

felelősség 
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k, 

attitűdök 

mértéke 

 

 

 

 

1 

 

 

Felhasználja a 

gyógy-és 

fűszernövényeket, 

növényi drogokat. 

Ismeri a gyógy-és 

fűszernövényeket, a 

növényi drogokat és 

felhasználási 

lehetőségeiket. Ismeri 

a növények 

tudományos latin 

nevét (kettős 

nevezéktan) és biztos 

tudással azonosítja 

 

 

Törekszik a gyógy-

és fűszernövények 

gazdaságos 

felhasználására. 

 

 

Betartja és 

betartatja a 

gyógynövények 

felhasználására 

vonatkozó 

minőségi 

előírásokat. 

  őket.   

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Begyűjti a 

vadontermő 

gyógynövényeket. 

 

 

Biztos tudással 

rendelkezik a 

vadontermő 

gyógynövény fajok 

azonosítására és a 

megfelelő gyűjtési 

mód megválasztására 

vonatkozóan. 

Szem előtt tartja a 

gyűjthető 

vadontermő 

gyógynövényekre 

vonatkozó 

előírásokat. 

Kiemelten 

fontosnak tartja a 

gyűjtés során a 

termőhely 

ökológiai 

egyensúlyának 

megtartását. 

 

 

Felelősséggel és 

körültekintően 

végzi a 

gyógynövények 

betakarítási 

munkáit és 

alkalmazza az erre 

vonatkozó 

szabályokat. 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 
Elvégzi a gyógy-és 

fűszernövények 

termesztéséhez 

szükséges 

talajelőkészítési, 

tápanyag-utánpótlási 

munkákat. 

 

 

 

 

Ismeri az általános és 

speciális 

talajelőkészítési és 

tápanyag-utánpótlási 

módszereket, 

munkákat. 

 

Nyitott az adott 

szakterület új 

eredményei, 

innovációi iránt, 

törekszik azok 

megismerésére, 

megértésére és 

alkalmazására. 

Törekszik a saját 

munkáját érintő 

változások nyomon 

követésére. 

 

 
Az általános és 

speciális 

növényápolási 

műveleteket 

önállóan végzi. 

Felelősséget vállal 

munkájáért, 

eredményeiért és 

kudarcaiért. 
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4 

 

 

 

 

Szaporítja és telepíti 

a gyógy-és 

fűszernövényeket. 

 

 

 

Ismeri az ivaros és 

ivartalan szaporítási 

módokat. Ismeri a 

termesztő közegeket, a 

földkeverék 

összeállítását. 

Szem előtt tartja a 

termesztés 

gazdaságosságát. 

Elkötelezett a 

gyógy- és 

fűszernövény 

termesztéssel 

kapcsolatos 

feladatok iránt. 

Nyitott az adott 

szakterület új 

eredményei, 

innovációi iránt, 

törekszik azok 

alkalmazására. 

 

 

 

Önállóan 

alkalmazza a 

megfelelő 

termesztő közeget 

és használja fel a 

szaporítóanyagokat. 

 

5. 

Elvégzi a gyógy-és 

fűszernövények 

ápolási munkáit. 

Ismeri a gyógy- és 

fűszernövények ápolási 

munkáit. 

A növényápolási 

munkák elvégzése 

során pontos, 

precíz munkát hajt 

végre. 

A növényápolási 

munkákat 

önállóan 

végzi, felelősséget 

vállal munkájáért. 

 

 

 

6. 

 

 

 
Betakarítja a gyógy- 

és fűszernövényeket. 

 

 

Tisztában van a 

betakarítási 

munkafolyamatokkal 

. 

Szabálykövetően, 

nagyfokú 

precizitással végzi a 

betakarítási 

munkákat. 

Törekszik a 

szabályok betartása 

melletti legjobb 

megoldások 

alkalmazására. 

 

Önállóan végzi a 

munkáját, 

folyamatos 

önellenőrzés 

mellett.Irányítja 

a rábízott 

személyi 

állomány 

munkavégzését. 

 

 

7. 

Elvégzi a begyűjtött 

vagy termesztett 

gyógynövények 

elsődleges 

feldolgozását. 

Ismeri a 

gyógynövények 

elsődleges 

feldolgozásának 

lépéseit. 

 

A feldolgozási, 

csomagolási és 

tárolási munka során 

 

 

A csomagolás és 

a tárolás során 
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8. 

 

 

Becsomagolja és 

tárolja a növényi 

drogokat. 

 

 

Ismeri a növényi 

drogok csomagolási 

és tárolási módjait. 

előnyben részesíti az 

egyének és a 

társadalom 

egészségét javító, 

környezetbarát 

megoldásokat. 

felelősséget 

vállal 

munkájáért, 

eredményeiért 

és kudarcaiért. 

 

9. 

 

Felvásárolja a gyógy- 

és fűszernövényeket. 

Ismeri a gyógy- és 

fűszernövény 

felvásárlási 

szabályozásokat. 

Minőségorientált a 

gyógy- és 

fűszernövény 

felvásárlást illetően. 

Önálló 

döntéseket hoz a 

felvásárlási 

folyamat során. 

 

 

 

10. 

Szakszerűen 

használja, működteti 

és karbantartja a 

gyógy-és 

fűszernövény 

termesztéséhez 

szükséges gépeket, 

eszközöket, 

berendezéseket. 

 

 

Ismeri a szükséges 

gépeket, eszközöket, 

berendezéseket. 

 

 

Fontosnak tartja a 

munkavégzéshez 

szükséges előírások 

figyelembevételét. 

Felelősséggel és 

körültekintően 

használja a 

gépeket, irányítja 

a rábízott 

személyi 

állomány 

munkavégzését, 

felügyeli a gépek, 

berendezések 

üzemeltetését. 

 

 

 

11. 

 

 

Termesztő- 

berendezéseket 

üzemeltet, karbantart. 

Ismeri a különböző 

termesztő- 

berendezéseket, a 

termesztő- 

berendezések részeit, 

anyagait, 

berendezéseit. 

Nyitott a korszerű 

termesztő- 

berendezésekben 

alkalmazható anyag 

és energiatakarékos 

megoldások, 

technológiák 

alkalmazása iránt. 

 

A termesztő- 

berendezést 

önállóan 

üzemelteti, 

tevékenységéért 

felelősséget 

vállal. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

Végrehajtja a gyógy- 

és fűszernövény 

termesztés munka-, 

tűz- és 

környezetvédelmi 

feladatait. 

 

 

Ismeri a szakmához 

tartozó jogszabályi, 

valamint munka-, 

tűz- és 

környezetvédelmi, 

biztonságtechnikai és 

minőségbiztosítási 

 

Szabálykövető a 

munka- tűz- és 

környezetvédelem 

területén. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett, igyekszik 

elkerülni a 

 

Felelősséget 

vállal 

önmaga és 

munkatársai 

biztonságáért. 

A 

védőberendezések

et és 

védőfelszerelést 

rendeltetésszerűen 
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előírásokat. munkaügyi 

szabálytalanságot. 

használja, az 

előírásokat 

maradéktalan

ul 

betartja és 

betartatja. 

 

 

13. 

Megtervezi és 

megszervezi a 

gyógy-és 

fűszernövény 

termesztés 

munkafolyamatait. 

 

Ismeri a gyógy-és 

fűszernövény 

termesztés 

munkafolyamatait. 

Nyitott a 

szakmájában 

tevékenykedő 

szakemberekkel való 

szakmai 

együttműködésre. 

Felelősséget vállal 

a saját maga által 

végzett és az általa 

vezetett szakmai 

csoport 

munkájáért, 

eredményeiért és 

  

 

14. 

Irányítja a gyógy-és 

fűszernövény 

termesztési 

feladatokat ellátó 

személyeket és 

csoportokat. 

Tisztában van az 

egyéni és csoportos 

munkavégzés 

irányításának 

módjaival. 

 esetleges 
kudarcaiért, 

korrigálja saját és 

mások hibáit. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

Önálló vállalkozást 

működtet és alapít. 

 

Ismeri a szigorú 

számadású 

nyomtatványokat. 

Ismeri a gazdálkodó 

szervezetek 

jellemzőit, az egyéni és 

társas 

vállalkozások 

formáit, alapítását, a 

szükséges szakmai és 

jogi kifejezéseket. 

 

 

 

Az érdeklődésének 

megfelelő 

szakterület, a 

végzett munka iránt 

elkötelezett. 

 

 

 
Vállalkozásának 

alapítása és 

működtetése 

közben betartja és 

betartatja a 

vonatkozó 

jogszabályokat. 
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16. 

 

 

 

 

Készletjegyzéket 

vezet, leltározást és 

nyilvántartást végez. 

 

 

Ismeri a 

táblázatkezelő és 

szövegszerkesztő 

programokat. 

Ismeri a leltárkezelő és 

nyilvántartási 

felületeket. 

 

 

 

Elkötelezett az 

elvégzett 

munka pontos 

dokumentálása 

mellett. 

 

 

Felelősséggel 

alkalmazza a 

készletnyilvántartás

s al kapcsolatos 

szabályozásokat. 

 

 
17. 

 

Biztonsággal 

használja az 

ügyfélkapu 

szolgáltatásait. 

Tisztában van a 

munkaadó és a 

munkavállalói adózási 

és 

járulékfizetési 

kötelezettségeivel. 

Értékként tekint az 

ügyfélkapun 

elérhető 

szolgáltatásokra, 

nyitott a digitális 

felületek 

kezelésére. 

Önállóan használja 

az ügyfélkaput, 

képes az 

önellenőrzésre és a 

hibák önálló 

javítására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3 Gyümölcstermesztő szakmairány szakmai követelményei 

 

Sorszám 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

 

 
1 

Elemzi, értékeli a 

gyümölcstermesztés 

helyzetét, 

jelentőségét, 

bemutatja a 

gyümölcstermő 

növényeket, jellemzi 

a növényi részeket. 

Ismeri a 

gyümölcstermesztés 

jelentőségét, 

helyzetét, a 

gyümölcstermő 

növények 

csoportosítását, 

növényi részeiket. 

 

 

Kritikusan szemléli a 

hazai 

gyümölcstermesztés 

helyzetét. 

 

A 

gyümölcstermesztés 

helyzetét, a 

fejlesztési 

lehetőségeket 

önállóan megítéli. 
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2 Szaporítja a 

gyümölcstermő 

Ismeri a 

gyümölcstermő 

Érdeklődik az új 

gyümölcsfajok és 

Gyümölcsöst 

önállóan létesít. 

 növényeket, 

gyümölcsöst telepít. 

növények 

szaporításának 

módjait, tudja a 

gyümölcsös 

telepítésének 

folyamatát, előírásait. 

fajták iránt.  

 

 
3 

Kialakítja és 

fenntartja a 

gyümölcsfélék 

termőfelületét, 

fitotechnikai 

eljárásokat végez. 

 

Ismeri a termőfelület 

kialakításának, 

fenntartásának 

alapelveit. 

 
Nyitott a korszerű 

koronaformák 

alkalmazására. 

 

Gyümölcsfélék 

termőfelületét 

önállóan kialakítja és 

fenntartja. 

 

 

 
4 

Gyümölcsösben 

tápanyagellátó, 

talajművelő, öntöző 

gépeket, 

berendezéseket 

üzemeltet és 

karbantart. 

 

Ismeri a 

gyümölcsösök 

tápanyag-ellátásának, 

talajművelésének, 

öntözésének módjait. 

 

Nyitott a korszerű 

gépek, berendezések 

alkalmazására. 

Elkötelezett a talaj 

termékenységének 

megőrzése iránt. 

 

Másokkal 

együttműködve a 

gyümölcsösök 

tápanyag-ellátását, 

talajművelését, 

öntözését végzi. 

 

 

5 

Különböző 

növényvédelmi 

technológiákat 

alkalmaz (fizikai, 

vegyszeres, 

agrotechnikai, 

biológiai). 

Ismeri a 

gyümölcstermő 

növények 

károsítóit és az 

ellenük való 

védekezés módjait. 

A növényvédelmi 

tevékenység során 

elkötelezett a 

környezetvédelem és 

a biodiverzitás 

megőrzése iránt. 

Felügyeli a 

gyümölcsös növény- 

egészségügyi 

állapotát, a 

védekezésre 

javaslatot tesz. 

 

 

 

6 

 

 

Gyümölcsöt 

betakarít, áruvá 

készít, betárol. 

Ismeri a 

gyümölcstermő 

növények érési 

folyamatát, a 

betakarítás módjait, a 

válogatás, 

osztályozás 

követelményeit. 

 
 

Nyitott a korszerű 

gyümölcsbetakarító, 

válogató gépek, 

berendezések 

használatára. 

 

 

Önállóan 

betakarítást végez, a 

tevékenységéért 

felelősséget vállal. 
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7 

Faiskolában csemetét 

nevel, osztályoz, 

jeltábláz, kitermel, 

tárol, csomagol, 

leltároz, faiskolai 

nyilvántartást vezet. 

A leltározáshoz, a 

nyilvántartás 

vezetéséhez digitális 

eszközöket használ. 

 

 

 

Ismeri a faiskolai 

általános és speciális 

munkákat. 

 

 

 

Minőségorientált a 

faiskolai 

munkavégzése során. 

 

 

 

A faiskolai munkákat 

önállóan elvégzi. 

 

 

 

8 

 
 

Almatermésű és 

csonthéjas 

gyümölcsfajokat 

termeszt. 

 
Ismeri az 

almatermésűek és a 

csonthéjasok 

termesztéstechnológi 

áját. 

Nyitott a korszerű 

termesztés- 

technológiák 

alkalmazására. 

Az integrált 

gyümölcstermesztés 

elvei iránt 

elkötelezett. 

 

 

 

Gyümölcstermő 

növényeket önállóan 

termeszt. 

9 Héjasokat és Ismeri a héjas- és Nyitott a korszerű 

 bogyósgyümölcsű 

gyümölcsfajokat 

termeszt. 

bogyósgyümölcsű 

gyümölcsfajok 

termesztéstechnológi 

áját. 

termesztés- 

technológiák 

alkalmazására. 

Az integrált 

gyümölcstermesztés 

iránt elkötelezett. 

 

 

 

10 

 

Különleges 

gyümölcsfajokat 

termeszt. 

Tisztában van a 

különleges 

gyümölcsfajok 

termesztéstechnológi 

ájával. 

 

Különleges 

gyümölcsfajokat 

önállóan termeszt. 

 

 

11 

 

Értékeli a 

szőlőtermesztés 

jelentőségét, 

bemutatja a szőlő 

környezeti igényét. 

Ismeri a 

szőlőtermesztés 

jelentőségét, a szőlő 

környezeti igényeit a 

hazai szőlőtermesztés 

helyzetét. 

Elkötelezett a 

szőlőtermesztésben 

használt korszerű 

technológiák iránt, 

figyelemmel kíséri a 

hazai szőlőtermő 

területeket. 

 
A szőlőtermesztés 

fejlesztésének 

lehetőségét önállóan 

megítéli. 

 

12 

 

Szőlőfajtákat 

bemutat. 

Felismeri a 

legjelentősebb 

szőlőfajtákat. 

Érdeklődik az új 

fajták, fajtajelöltek 

iránt. 

Önálló javaslatot 

fogalmaz meg a 

fajtaösszetétel 

tekintetében. 
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13 

 

Szőlőt szaporít. 

Ismeri a szőlő 

szaporításának 

módjait. 

A szaporítás során 

törekszik a precíz, 

pontos 

munkavégzésre. 

 

Önállóan képes a 

szőlő szaporítására. 

 

 

14 

 

A szőlő különböző 

tőkeművelési módjait 

kialakítja. 

Ismeri a szőlő 

tőkeművelési 

módokat és a 

kialakításuk 

folyamatát. 

Törekszik a 

kiválasztott 

tőkeművelési mód 

szakszerű 

kialakítására. 

Önállóan képes a 

művelési módok 

szakszerű 

kialakítására és 

fenntartására. 

 

 

15 

 

Szőlőültetvényt 

létesít. 

Ismeri a 

szőlőültetvény 

létesítésének 

feladatait, 

folyamatát. 

Törekszik a 

szőlőültetvény 

területének optimális 

kihasználására. 

 

Szőlőültetvényt 

önállóan létesít. 

 

 

16 

 
Szőlőt metsz, 

tőkepótlást végez. 

Ismeri a 

szőlőmetszési 

módokat, a 

tőkepótlási 

eljárásokat. 

 

Törekszik a 

szőlőtőke optimális 

terhelésére. 

Önállóan dönt a 

szőlőtőke 

terhelhetőségéről a 

metszés során. 

 

 

17 

 

A szőlőben 

zöldmunkákat, 

talajmunkákat végez. 

 

 

Ismeri a szőlő 

zöldmunkáit, 

talajmunkáit. 

Nyitott a korszerű 

gépek, berendezések 

alkalmazására. 

Elkötelezett a talaj 

termékenységének 

megőrzése iránt. 

 

A szőlő 

zöldmunkáját, 

talajművelését 

önállóan végzi. 

 

 

 

18 

A szőlőültetvényben 

elvégzi a 

tápanyagellátás, az 

öntözés és a 

növényvédelem 

feladatait, erő,- és 

munkagépek 

segítségével. 

Összefüggéseiben 

ismeri a szőlő 

tápanyagellátását, 

öntözését, 

növényvédelmét, az 

erő,-és munkagépek 

működési elvét. 

A tápanyagellátás, 

öntözés, 

növényvédelmi 

munkák során 

előnyben részesíti a 

környezetbarát 

megoldásokat. 

 

A szőlő 

tápanyagellátását, 

talajművelését, 

növényvédelmét 

önállóan végzi. 
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19 

 

 

Növényvédelmi 

előrejelzés céljából 

telefonos applikációt 

használ. 

 

 

Ismeri a szőlő- és 

gyümölcstermesztés 

szempontjából fontos 

digitális eszközök 

használatát. 

Figyelemmel kíséri 

az új alkalmazások 

megjelenését és 

nyitott az új 

fejlesztések 

megismerésére, a 

szőlő- és 

gyümölcstermesztésb 

en történő 

alkalmazására. 

 
 

Önállóan használja a 

telefonos 

applikációkat és 

védekezési 

javaslatokat 

fogalmaz meg. 

 
 

20 

 

Szőlőbetakarítást 

végez. 

Ismeri a szőlő 

betakarításának, 

feldolgozásának 

módjait. 

Nyitott a korszerű 

szőlő betakarító 

gépek, berendezések 

használatára. 

 

Önállóan 

betakarítást végez, a 

tevékenységéért 

felelősséget vállal. 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

Önálló vállalkozást 

alapít és működtet. 

Használja az 

ügyfélkapu 

szolgáltatásait, ismeri 

a gazdálkodó 

szervezetek 

jellemzőit, az egyéni 

és társas 

vállalkozások 

formáit, alapítását, a 

szükséges szakmai és 

jogi kifejezéseket. 

 
 

Az érdeklődésének 

megfelelő 

szakterület, a végzett 

munka iránt 

elkötelezett, 

munkájára értékként 

tekint. 

 

 

Vállalkozásának 

alapítása és 

működtetése közben 

betartja és betartatja 

a vonatkozó 

jogszabályokat. 

6.4.4 Parképítő és -fenntartó szakmairány szakmai követelményei 

 

Sorszám 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

 

1 

Fű-, virág- és 

rózsafelületeket, 

sziklakertet, 

sírkiültetéseket, 

sportpályákat létesít 

és fenntart. 

 

Egy-, kétnyári és 

évelő dísznövényeket 

felismer és 

megnevez. 

 

 

Zöldfelület létesítési 

munkájában igényes. 

Lágyszárúakat latin 

tudományos névvel 

megnevez és belőlük 

zöldfelületet önállóan 

létesít. 
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2 

Díszfákat, 

díszcserjéket, 

örökzöldeket, 

edényes-, talajtakaró 

és kúszónövényeket 

telepít és fenntart. 

 

Fás szárú 

dísznövényeket 

felismer és 

megnevez. 

 

Nyitott az új fás 

szárúfajok 

alkalmazására. 

Fás szárúakat latin 

tudományos névvel 

megnevez és belőlük 

zöldfelületet önállóan 

létesít. 

 

 
3 

 

Kerteket, parkokat 

felmér, kitűz, 

tereprendez. 

 

Ismeri a felmérés és 

kitűzés módszereit, a 

tereprendezés 

folyamatát. 

A tereprendezés 

során nyitott a 

modern digitális, 

gépesített 

megoldásokra, 

felméréseiben alapos. 

Figuráns 

segítségével, 

hagyományos és 

digitális 

mérőeszközökkel 

felmér és kitűz. 

 

4 

Kerti alapokat, 

szigeteléseket, 

falazatokat, 

Felismeri és jellemzi 

a kerti alapok, 

szigetelések, 

Elkötelezett a 

modern 

szigetelőanyagok 

Önállóan kerti 

alapokat, falazatokat, 

támfalakat épít. 

 támfalakat épít és 

fenntart. 

falazatok anyagait. alkalmazásában.  

 

 

 
5 

Kerti fa- és 

fémszerkezeteket, 

kerítéseket, kapukat, 

pergolákat, 

lugasokat, fa 

teraszokat épít, 

felület kezel és 

fenntart. 

 

 
Felismeri és jellemzi 

a kertépítés fa és fém 

anyagait. 

 
 

Tudatosan 

alkalmazza a 

hagyományos és a 

modern faanyagokat. 

 

 

Önállóan kerti 

faszerkezeteket épít. 

 
6 

Kerti lépcsőket, út- 

és térburkolatokat 

épít és fenntart. 

Felismeri és jellemzi 

az útburkolatok 

anyagait. 

Törekszik az új 

típusú útburkolatok 

alkalmazásnak 

követésére. 

Önállóan kerti 

lépcsőket, út- és 

térburkolatokat épít. 

 

 

 

7 

 
Kerti 

vízarchitektúrákat, 

kisarchitektúrákat, 

öntözőrendszereket 

létesít, telepít és 

fenntart. 

 
 

Felismeri és jellemzi 

a vízarchitektúrák, 

kisarchitektúrák, 

öntözőrendszerek 

anyagait. 

 

 

Érdeklődik az új 

öntözési 

technológiák iránt. 

Önállóan 

vízarchitektúrákat, 

kisarchitektúrákat, 

öntözőrendszereket 

telepít. A digitális 

vezérlőegység angol 

feliratait értelmezni 

képes, a vezérlőt 

önállóan beállítja. 
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8 

 

Tetőkertet, zöldfalat 

épít és fenntart. 

Felismeri és jellemzi 

a tetőkertek, 

zöldfalak építési 

anyagait. 

Követi a tetőkert és 

zöldfal építési 

trendeket. 

Segítséggel 

tetőkertet, zöldfalat 

épít. 

 

 

9 

 

Működteti, 

karbantartja a 

parképítés- és 

fenntartás gépeit, 

eszközeit. 

 
 

Ismeri a parképítés- 

és fenntartás gépeit, 

eszközeit. 

 
Parképítő és – 

fenntartó gépek 

használatakor 

környezettudatos. 

Az adott 

munkafázishoz 

szükséges gépeket, 

eszközöket 

felelősségteljesen 

használja és 

karbantartja. 

 

10 

Erőgépet és 

munkagépet 

működtet és 

karbantart. 

Ismeri az erőgépek és 

munkagépek 

működtetését és 

karbantartását. 

Az erőgépek 

használatakor 

környezettudatos. 

Adekvát módon 

karbantartja az 

erőgépeket. 

 

 

11 

 
 

Parképítő- és 

fenntartó vállalkozást 

indít és működtet. 

Ismeri a parképítő- és 

fenntartó 

vállalkozások 

indításának és 

működtetésének 

feltételeit. 

 

Önismerete, 

vállalkozói 

habitusának 

felismerése reális. 

Önállóan parképítő- 

és fenntartó 

vállalkozást 

működtet. Idegen 

nyelvű szakmai 

katalógusokból 

tájékozódni képes. 

 

 

12 

A parképítés és 

fenntartás során 

alkalmazza a 

környezet- és 

természetvédelem, a 

fenntarthatóság 

szempontjait. 

 

Ismeri a parképítés és 

fenntartás során 

alkalmazandó 

környezetvédelmi 

szempontokat. 

 
 

A parképítés során 

elkötelezett a 

fenntarthatóság iránt. 

 

A környezetvédelmi 

szabályokat adekvát 

módon értelmezi és 

alkalmazza a 

parképítés során. 

13 Kertépítési, Felismeri a Kerttervezés során a Házikert 

  technológiai tervek 

típusait elkészíti. 

történelmi korok és a 

mai kor kertjeinek 

irányzatait, építészeti 

és kertművészeti 

alapelveit. 

művészettörténetre 

nyitott. 

tervdokumentációt 

önállóan készít. 

 

 
14 

A legismertebb 

kerttervezési 

szoftverek egyikével 

tervlapokat, gépi 

látványtervet készít 

A kert kompozíciós 

elemeit, a 

kertesztétikai 

törvényeket 

alkalmazza. 

 

A számítógépes 

kerttervezés során az 

esztétikai értékekre 

igényes. 

 

Kerttervező szoftver 

segítségével 

házikertet önállóan 

tervez. 
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házikertekhez. 

 
 

15 

 

Szabadkézi 

látványtervet készít 

házikertekhez. 

A kert kompozíciós 

elemeit, a 

kertesztétikai 

törvényeket 

alkalmazza. 

A szabadkézi 

kerttervezés során az 

esztétikai értékekre 

igényes. 

 

Házikertről kézi 

látványtervet 

önállóan készít. 

 
 

16 

Alkalmazza a 

településökonómia 

szempontjait a városi 

zöldfelület létesítés 

és fenntartás során. 

 

Ismeri a 

településökonómia 

alapelveit. 

Parképítési munkái 

során ökológiai 

szemlélettel 

rendelkezik. 

A településökonómia 

szempontjait a 

parképítés során, 

adekvát módon 

alkalmazza. 

 

 
17 

 
 

Házikertet felmér és 

kivitelez. 

 

Ismeri a házikert 

felmérés és 

kivitelezés 

módszereit. 

 
Házikert kivitelezési 

munkái során 

környezettudatos. 

Házikertet 

hagyományos és 

digitális 

mérőeszközökkel 

önállóan felmér és 

kivitelez. 

 
18 

 
Házikertet fenntart. 

 

Ismeri a házikertek 

fenntartási munkáit. 

Házikert fenntartási 

munkái során 

környezettudatos. 

Házikertet önállóan 

fenntart, képes az 

önértékelésre és 

hibáinak javítására. 

 

19 

Alkalmazza a 

házikerti stílusokat. 

Felismeri és jellemzi 

a házikerti stílusokat. 

Kerttervező 

munkájában 

stílusigényes. 

Döntést hoz az egyes 

házikerti stílusok 

alkalmazásában. 

 

 

20 

Épít, művezet a 

települések 

zöldfelületeinek 

engedélyköteles 

tervdokumentációi 

alapján. 

 
 

Tervdokumentációt 

olvasni tud. 

 

Az engedélyköteles 

tervdokumnetációk 

adatainak 

kezelésében pontos. 

 
 

Tervet adekvát 

módon értelmez. 

 

6.4.5 Zöldségtermesztő szakmairány szakmai követelményei 

 

Sorszám 

 

Készségek, képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 
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1 

 

 

Zöldségnövényeket 

szaporít. 

Ismeri a 

zöldségnövényeket és 

biztos tudással 

azonosítja őket. Ismeri 

a 

zöldségtermesztésben 

alkalmazott szaporítási 

módokat. 

 

 

Nyitott a korszerű 

szaporítási 

technológiák 

alkalmazására. 

 

 

Önállóan előállítja a 

zöldségnövények 

palántáit. 

 

 

2 

 

 

Szaporítóanyagot 

előkészít. 

 

Ismeri a vetőmag 

tulajdonságait, vetés 

előtti kezelését. 

 

 

 

 

 
Munkájában pontos, 

alapos. Szem előtt 

tartja a termesztés 

gazdaságosságát. 

Nyitott az új 

zöldségfajták 

kipróbálása iránt. 

Önállóan alkalmazza 

a megfelelő 

termesztő közeget és 

használja fel a 

szaporítóanyagokat. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Zöldségnövényeket és 

termeszthető 

gombafajokat termeszt 

 

Ismeri a 

zöldségnövények és a 

termesztett 

gombafajok 

termesztés- 

technológiáját, 

valamint a zöldség- és 

gombafajok 

jelentősebb fajtáit 

Zöldségnövényeket 

önállóan termeszt. 

Internetes szakmai 

oldalakon, 

fajtabemutatókon 

tájékozódik az új 

fajták termesztési 

lehetőségeiről. Az 

általa nevelt 

növényekért 

felelősséget vállal. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Talajmunkákat, 

gyomirtást, talajvédelmi 

munkát végez. 

 

Ismeri a talajművelési 

módokat, a 

legfontosabb 

gyomnövényeket, 

kórokozókat, 

kártevőket és az 

ellenük való védekezés 

módszereit. 

 

 

 

Elkötelezett a 

talajminőség 

megóvása és javítása 

iránt. 

 

 

Önállóan dönt az 

adott agrotechnikai 

eljárás 

szükségességéről, 

alkalmazásának 

módjáról. 

 

 

5 

 

 

Tápanyag-utánpótlást, 

öntözést, növényápolási 

munkát végez. 

Tisztában van a 

tápanyag-utánpótlás 

módjaival. Ismeri az 

öntözési módokat és 

célokat, valamint a 

növényápolási 

eljárásokat. 

 

 

Elkötelezett a 

fenntarthatósági 

elvek iránt. 

 

 

Önállóan megítéli az 

adott eljárások 

szükségességét. 
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6 

 

Növényvédelmi 

szakirányító 

felügyeletével 

növényvédelmi feladatot 

lát el. 

Ismeri a 

növényvédelmi 

eljárásokat, a károsítók 

elleni védekezési 

módokat, különös 

tekintettel az integrált 

védekezési 

lehetőségekre. 

 

 

Elkötelezett a 

környezetvédelem 

iránt. 

 

Betartja és betartatja 

a kapott utasításokat, 

növényvédelmi 

munkájáért 

felelősséget vállal. 

 

 

 

7 

 

 

Növényvédelmi 

előrejelzés céljából 

telefonos applikációt 

használ. 

 

Ismeri a 

zöldségtermesztés 

szempontjából fontos 

digitális eszközök 

használatát. 

Figyelemmel kíséri 

az új alkalmazások 

megjelenését és 

nyitott az új 

fejlesztések 

megismerésére a 

zöldségtermesztésben 

. 

 

Önállóan használja a 

telefonos 

applikációkat és 

védekezési 

javaslatokat 

fogalmaz meg. 

8 Zöldségnövényt Felismeri a Nyitott a korszerű Zöldségeket 

 betakarít, manipulál, 

csomagol. 

technológiai és 

biológiai érettséget, 

ismeri a manipulálás 

szempontjait, a 

csomagolóanyagokat 

és technológiákat. 

eszközök, 

berendezések 

használatára. 

Anyagválasztásában 

környezettudatos. 

önállóan betakarít, 

manipulál, 

csomagol. 

Felelősséget vállal 

munkájáért, 

eredményeiért és 

kudarcaiért. 

 

 

 

9 

 

 

Zöldségnövényt 

feldolgozóba, tárolóba 

szállít. 

 

Ismeri a minőség 

megőrzésének 

technológiai 

követelményeit, 

feltételeit. 

 
 

Elkötelezett a helyes 

szállítás és tárolás 

iránt, munkájában 

alapos. 

A zöldségnövények 

szállítása közben 

betartja a szállítás 

során a rakomány 

elhelyezésével és 

rögzítésével 

kapcsolatos 

előírásokat. 

 

 

10 

 

Feldolgozásig, 

értékesítésig 

szakszerűen tárolja a 

zöldségnövényeket. 

 

Ismeri a zöldségek 

tárolásának módjait, 

berendezéseit, 

technológiáját. 

Nyitott a modern, 

szabályozott légterű 

berendezések 

működtetésére, a 

készletek digitális 

nyilvántartására. 

 

A tárolást önállóan 

végzi, a tároló 

felügyeletét önállóan 

ellátja. 
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11 

 

 

 

 

Vetőmag termesztési 

feladatokat végez. 

 

Ismeri a 

vetőmagtermesztés 

különleges feladatait, a 

zöldségnövények 

magtermesztését, a 

vetőmag betakarítását, 

szárítását, tisztítását, 

kezelését, tárolását. 

 

 

 

Elkötelezett a 

technológiai 

fegyelem betartása 

iránt. 

 

 

 

Önálló termesztési 

munkát végez, 

tevékenységéért 

felelősséget vállal. 

 

 

 

 

12 

 

 

Szakszerűen használja, 

működteti és 

karbantartja a 

tevékenység végzéséhez 

szükséges gépeket, 

eszközöket, 

berendezéseket. 

 

 

Ismeri a 

zöldségtermesztésben 

használt erőgépek, 

munkagépek és 

eszközök működtetését 

és karbantartását. 

 

 

Fontosnak tartja a 

munkavégzéshez 

szükséges előírások 

figyelembevételét.Gé 

phasználatkor 

környezettudatos. 

 

Önállóan megítéli az 

adott munkafázishoz 

szükséges gépeket, 

eszközöket. Adekvát 

módon karbantart. 

Felelősséggel és 

körültekintően 

használja a gépeket. 

 

 

 

 

13 

 

 

 

Termesztő- 

berendezéseket 

üzemeltet, karbantart. 

 

 

Ismeri a különböző 

termesztő- 

berendezéseket, a 

termesztő- 

berendezések részeit, 

anyagait, 

berendezéseit. 

Nyitott a korszerű 

termesztő- 

berendezésekben 

alkalmazható anyag 

és energiatakarékos 

megoldások, 

technológiák 

alkalmazása iránt. 

 

 

 

A termesztő- 

berendezést önállóan 

üzemelteti, 

tevékenységéért 

felelősséget vállal. 

 

 

 

 

14 

A zöldségtermesztésre 

vonatkozó, munka-, tűz- 

, környezetvédelmi, 

biztonságtechnikai, 

higiéniai és 

minőségbiztosítási 

jogszabályokban, 

valamint hatósági 

előírásokban foglaltakat 

maradéktalanul betartja 

és betartatja. 

 

 

Ismeri a szakmához 

tartozó jogszabályi, 

valamint munka-, tűz-, 

környezetvédelmi, 

biztonságtechnikai és 

minőségbiztosítási 

előírásokat. 

Szabálykövető a 

munka-, tűz- és 

környezetvédelem 

területén. Elkötelezett 

a szabályos 

foglalkoztatás 

mellett, igyekszik 

elkerülni a 

munkaügyi 

szabálytalanságot. 

 
Felelősséget vállal 

önmaga és 

munkatársai 

biztonságáért, a 

védőberendezések és 

védőfelszerelések 

rendeltetésszerű 

használata közben. 
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15 

Elvégzi a 

zöldségtermesztés 

munkafolyamatainak 

tervezését, szervezését. 

Ismeri a 

zöldségtermesztés 

munkafolyamatait. 

 

Nyitott a 

szakmájában 

tevékenykedő 

szakemberekkel való 

szakmai 

együttműködésre. 

Munkáját 

felelősségteljesen 

végzi. 

Felelősséget vállal a 

saját maga által 

végzett és az általa 

vezetett szakmai 

csoport munkájáért, 

eredményeiért és 

esetleges 

kudarcaiért. 

Irányítási 

feladatkörben 

döntéseket hoz. 

 

 

16 

 

Zöldségtermesztési 

feladatokat ellátó 

személyeket, 

csoportokat irányít. 

 

Ismeri a 

zöldségtermesztés 

munkaszervezési 

feladatait 

 

 

17 

 

Környezetvédelmi 

jogszabályokat, hatósági 

előírásokat betart, 

betartat. 

Ismeri a kertészeti 

tevékenységre 

vonatkozó 

környezetvédelmi 

jogszabályokat, 

hatósági előírásokat. 

 

A fenntarthatósági 

elvek iránt 

elkötelezett. 

 

A környezetvédelmi 

előírásokat 

maradéktalanul 

betartja és betartatja. 

 

 

18 

Képes 

zöldségtermesztési 

technológiai tervet 

készíteni, kalkulációt 

végezni. 

 

Ismeri a 

zöldségtermesztési 

technológiákat. 

Nyitott a kreatív 

megoldások iránt, 

figyelemmel kíséri az 

új technológiák 

megjelenését. 

A tervek 

készítéséhez 

önállóan internetes 

adatokat, 

információkat gyűjt. 

 

 

19 

 

Képes a technológiai 

előírások szerint 

dolgozni, dolgoztatni. 

 

Ismeri a 

zöldségtermesztés 

technológiai előírásait. 

Munkáját 

felelősségteljesen 

végzi, a 

fenntarthatóság iránt 

elkötelezett. 

Önálló döntéseket 

hoz a 

munkafolyamatok 

szervezése során 

 

20 

 

Önálló vállalkozást 

alapít és működtet. 

Ismeri a 

zöldségtermesztő 

(kertészeti) 

vállalkozások 

Az érdeklődésének 

megfelelő 

szakterület, a végzett 

munka iránt 

Vállalkozásának 

alapítása és 

működtetése közben 

betartja és betartatja 

  alapításának és 

működtetésének 

feltételeit. 

elkötelezett. a vonatkozó 

jogszabályokat. 

 

 

 

7.  Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének 
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szempontjai, 10. évfolyam végén 

a. Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam 

eredményes teljesítése. 

b. Gyakorlati vizsga 

i. A vizsgatevékenység megnevezése: Egyszerű mezőgazdasági alapgyakorlatok 

ii. A vizsgatevékenység leírása 

▪ 

1. Portfólió elkészítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz 

kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. A portfólió szakmai tartalmához, 

formai kivitelezéséhez a vizsgaszervező szempontrendszert, értékelést és 

értékelőlapot dolgoz ki. A tanulónak a portfóliót a képző intézmények által 

meghatározott időpontig, de legkésőbb a vizsga napja előtt két héttel be kell adniuk. 

A portfóliót intézményenként egységesen, papír alapon vagy elektronikus formában 

kell beadni és bemutatni. 

A portfólió szakmai tartalma lehet pl. szakmai előadások, bemutatók, üzem- illetve 

céglátogatások jegyzete, beszámoló szakmai gyakorlatokról, állati vagy növényi 

folyamatok megfigyelése, éghajlati és/vagy talajtani megfigyelések leírása. A 

portfólió terjedelme minimum 4 oldal A/4-es kézzel, vagy géppel írt dokumentum, 

ábrákkal, képekkel kiegészítve, vagy 16 diából álló PowerPoint prezentáció. A 

portfólió kötelező eleme a választott helyszín, terület, növény vagy állat részletes 

bemutatása. 

2. Egyszerű talajvizsgálat végzése 

A vizsgarész során a vizsgázó egyszerű gyúrópróbát végez, Arany féle kötöttséget 

mér, vagy talaj pH-t mér. 

3. Éghajlati adatok gyűjtése 

A vizsgarész során a vizsgázó a méréshez szükséges meteorológiai mérőeszközzel 

hőmérsékletet, légnyomást vagy páratartalmat mér. 

4. Motor olajszint ellenőrzése 

A vizsgarész során a vizsgázó erőgépen vagy gépjárművön, illetve kertészeti vagy 

erdészeti motoros kisgépen olajszintet ellenőriz. 

5. Területmérés hagyományos vagy elektronikus eszközzel és területszámítás 

A vizsgarész során a vizsgázó egyszerű terepi idom alakjelző méreteit megméri, 

ebből területet számol. 

6. Állati-vagy növényi méretfelvétel. A méretfelvétel során az alábbi négy 

tevékenység közül lehet egyet választani: 

A vizsgarész során a vizsgázó gazdasági állatok marmagasságának, 

szárkörméretének, övméretének felvételét végzi. Tojásméretet mér, méret szerint 

osztályoz. 

Fa magasságát és törzsátmérőjét megméri. Díszcserjének a magasságmérését elvégzi. 
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iii. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc (6 x 15 perc) 

iv. A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 100 % 

v. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

1. Portfólió terjedelme, szakmai tartalma, formai és esztétikai kivitelezése. 

Előadásmód, a témához kapcsolódó szakszavak használata és a kérdésre adott 

válaszok szakmaisága. 

2. Egyszerű talajvizsgálatnál a mintavétel szakszerűsége és a mért vagy érzékelt 

értékek pontossága. 

3. Éghajlati adatgyűjtésnél a mérőműszerek szakszerű használata és a mért adatok 

pontossága. 

4. Motorolajszint ellenőrzésnél a munkafolyamat szakszerűsége, a helyes 

következtetések levonása és a munka-, tűz és környezetvédelmi szabályok 

betartása. 

5. Területmérés és számítás esetén a mérőeszközök kezelése, hosszmérés és 

területszámítás pontossága. 

6. Az állattal való bánás, illetve a növénykezelés szakszerűsége, méretfelvétel 

pontossága, eszközök szakszerű használata. 

A gyakorlati vizsgarészek feladatai során felvett adatok és elvégzett számítások 

a vizsgaszervező által készített feladatlapon kerülnek rögzítésre. 

A gyakorlati vizsgarészek mindegyike 15%-kal számít, kivéve a portfóliót, amit 

25%-os súllyal kell figyelembe venni az értékelés során. 

7.2.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

7.2.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 31 %-át elérte érte. 

c. Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma 
 

Ágazati 

alapoktatás 

megnevezése 

 

FEOR-szám 

 

FEOR megnevezése 

Alapvizsgával betölthető munkakör(ök), 

tevékenységek 

Mezőgazdaság és 

erdészet 

- - - 

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

8.  A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

a. Szakmairány megnevezése: Dísznövénytermesztő, virágkötő 

b. Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

i. valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

c. szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

d. Központi interaktív vizsga 

i. A vizsgatevékenység megnevezése: Dísznövénytermesztő, virágkötő központi 

interaktív vizsga 

ii. A vizsgatevékenység leírása: 
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▪ A feladatsor legalább 60 kérdésből álló, elektronikusan, számítógép által generált és 

értékelt feladatból áll. A feladatok között egyenlő arányban legyenek: teszt, rövid 

választ igénylő feladatok, feleletválasztós rész, ahol a helyes választ három, négy 

lehetséges válasz közül kell kiválasztani; reláció analízis, számítási feladatok, 

ábrafelismerés a következő tanulási eredményekre vonatkozóan: 

● dísznövények szaporítása, termesztése, betakarítása, tárolása 

● palántanevelés 

● talajvédelmi és talajművelési munkák 

● növényvédelmi feladatok 

● műszaki ismeretekkel kapcsolatos feladatok 

● virágkötészeti készítmények szabályai, előkészítése, elkészítése 

● a virágeladás folyamata, szabályai 

● vállalkozások működtetésével kapcsolatos előírások 

● munka,-tűz,- és környezetvédelmi feladatok 

 

iii. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

iv. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20% 

v. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

● Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel. 

● Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén 

pontlevonást kell alkalmazni. 

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

legalább 40%- át elérte. 

e. Projektfeladat 

i. A vizsgatevékenység megnevezése: Dísznövénytermesztés, virágkötészet projektfeladat 

ii. A vizsgatevékenység leírása: 

A) vizsgarész: Portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és 

az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. 

A portfólió a tanulási eredmények és dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, 

amelyek a tanulási folyamat során keletkeznek. 

A portfóliónak tartalmaznia kell a 11.-13. évfolyamokon készített, 

évfolyamonkénti 2-2 dokumentumot. A dokumentumok minimum 2 oldal 

terjedelműek legyenek. A portfólió elemeinek elkészítését a képző intézmény 

hitelesíti. 

A 11. évfolyamon: 

● Egy szabadon választott, a gyakorlati helyén termesztett dísznövény 

termesztéstechnológiájának saját megfigyelésekkel, fotókkal dokumentált leírása a 

szaporítástól az értékesítési állapotig. 

● Egy termesztő üzemről vagy szakmai rendezvényről készített dokumentum, amely saját 

megfigyeléseket, fotókat is tartalmaz. 

A 12. évfolyamon: 

● Egy szabadon választott szabadföldi dísznövényről készített, annak fenológiai fázisait 
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bemutató dokumentum, amely tartalmazza az adott időszak jellemző időjárási 

jellemzőit,  a növény fenológiai fázisairól készített fényképeket. 

● Egy virágkötészeti rendezvényről készített, fényképekkel kiegészített beszámoló, mely 

tartalmazza az ott készült virágdíszek rövid leírását, a felhasznált anyagokat, 

növényeket, a jellemző színhasználatot és a stílusjegyeket. 

A 13. évfolyamon: 

● Egy szabadon választott dísznövény termesztésének technológiai terve, a növény 

szaporításától (telepítésétől) az értékesítésig. 

● Egy számítógépen elkészített, Europass típusú szakmai önéletrajz. 

 

Formája: Elektronikus Word vagy PowerPoint prezentáció, kinyomtatható, vagy 

projektoros bemutatásra alkalmas dokumentum. A portfólió terjedelme Word 

dokumentum esetében legalább 12 db A/4-es oldal, PowerPoint prezentáció esetében 

legalább 25 diából álló dokumentáció. A vizsgázónak a portfóliót az akkreditált 

vizsgaközpont által meghatározott időpontig be kell adnia. 

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka, amely 

vizsgarész három egymástól elkülönülő részből áll. Egy dísznövénytermesztési, egy 

virágkötészeti és egy növényismereti feladatból. 

B1: Egy adott dísznövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzé

se vagy a dísznövénytermesztésben használt gépek működtetése és 

karbantartása. 

B2: Egy adott, értékesítésre alkalmas virágdísz elkészítése a hozzá kapcsolódó 

növénykezeléssel és a kellékek előkészítésével. 

B3: A központilag meghatározott növénylistából 60 db dísznövény, illetve növényi rész 

felismerése és írásban történő megnevezése a növények tudományos nevével (latin, 

kettős nevezéktan). 

A növényismereti feladat összeállításánál csak élő növények, illetve növényi részek 

használhatók. A 60 db felismerendő növény, illetve növényi rész az alábbi 

megoszlásban kell, hogy szerepeljen: 

● 10 db egy és/vagy kétnyári dísznövény 

● 10 db évelő dísznövény 

● 10 db lombhullató fa illetve cserje, kúszócserje 

● 10 db örökzöld fa illetve cserje 

● 10 db cserepes levél és/vagy virágos dísznövény 

● 10 db vágott virág/zöld és/vagy a virágkötészetben használt növény, növényi rész 

C) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, a B) vizsgarészben 

meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a 

vizsgázóval, kérdéseket tesz fel, amelyek érintik a termesztéstechnológia, a használatos 

munkaeszközök, a gépek, termelési eredmények, az előállított termékek felhasználása, 

értékesítése, a munka egészségügyi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai 

feltételeinek kérdéskörét. 

iii. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 
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210 perc A.) vizsgarész: 15 perc 

B.) vizsgarész 180 perc (3 x 

60 perc) C.) vizsgarész 15 

perc 

iv. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 % 

v. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A.) vizsgarész: Portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az 

ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. 

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40 %-osra értékelhető. 

A portfólió értékelésének sajátos szempontjai: a portfólió szakmai tartalmához, formai 

kivitelezéséhez a vizsgaszervező intézmény szempontrendszert, értékelést és 

értékelőlapot dolgoz ki, az alábbi pontok figyelembevételével: 

● a leírt tapasztalatok szakmai tartalma 

● az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok bemutatása 

● saját megfigyelések minősége, mennyisége 

● kötelező gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés 

● a szakmai gyakorlatok bemutatása 

● egyéni meglátások szakmai megalapozottsága 

● külalak, szerkesztés, szerkezet, helyesírás 

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 20 %. 

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka. 

 

B1 vizsgafeladatok: 

Egy adott dísznövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése vagy a 

dísznövénytermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása. 

Termesztéstechnológiai feladat 

Vizsgafeladat Adható 

pontszámok 

Eszközök kiválasztása a vizsgafeladat elvégzéséhez 10 

A vizsgafeladat elvégzésének szükséges előkészítés menete, minősége 5 

Növényanyag előkészítése 10 

A konkrét vizsgafeladat elvégzése 40 

Az eszközök, anyagok szakszerű használata 10 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 5 
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A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás 5 

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása 5 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

 

Gépkezelési feladat 

Vizsgafeladat Adható 

pontszámok 

Gép átvétele, indítás előtti ellenőrzés elvégzése 10 

Motor indítása és a feladat végrehajtása 25 

Üzemeltetés utáni karbantartási feladatok elvégzése 20 

Az eszközök, anyagok szakszerű használata 10 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 10 

A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás 5 

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása 10 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

B2 vizsgafeladat: 

Egy adott, értékesítésre alkalmas virágdísz elkészítése a hozzá kapcsolódó növénykezeléssel és a 

kellékek előkészítésével 

A növénykezelés és előkészítés megfelelő technikájának alkalmazása 15 

Arányosság, súlypont 20 

Megfelelő anyaghasználat 15 

Formai és színtörvények betartása 20 

Környezet tisztántartása 10 

Megfelelő szerszámhasználat 10 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően eltérhetnek. 

B3 vizsgafeladat: 
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A központilag meghatározott növénylistából összeállított 60 db dísznövény, illetve növényi rész 

felismerése és írásban történő megnevezése a növények tudományos nevével (latin, kettős 

nevezéktan) 

A növények helyes megnevezése (kettős latin nevezéktannal) esetén egy növény megnevezésére 

1 pont adható. A csak magyar névvel és/vagy a növények tudományos nevének csak egyik 

tagjával megnevezett növények (nemzetségnév vagy fajnév) félmegoldásnak számítanak, így 

ebben az esetben csak 0,5 pont adható a megoldásra. Így a maximálisan adható pontszám 60 

pont. A latin nevek helyesírását úgy kell figyelembe venni, hogy a teljes pontszám a hibák 

számának és súlyosságának figyelembevételével maximum 5 ponttal csökkenthető. A nagyon 

helytelenül, olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem jár pontszám. 

A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 70 % (B1: 25%, 

B2: 25%, B3: 20%) 

C) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex 

módon értékeli a vizsgázó felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való viszonyát, 

a szakmai nyelv helyén való alkalmazását. 

A C) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 % 

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

40 

%-át elérte. 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: a 

számítógépes feladatokhoz informatikus, rendszergazda. 

f. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

● Kézi szerszámok 

● Dísznövények szaporításához szükséges anyagok, eszközök 

● Erőgép 

● Talajművelő gépek 

● Növényvédelemhez szükséges eszközök, gépek 

● Tápanyag utánpótláshoz szükséges eszközök, gépek 

● Öntözés, tápoldatozás gépei, berendezései 

● Üvegház vagy egyéb termesztő létesítmények 

● Tehermozgatás gépei, eszközei 

● Kertészeti kiegészítő eszközök 

● Egyéni védőfelszerelés 

● Munkabiztonsági berendezések 

● Környezetvédelmi berendezések 

● Számítógépek internet kapcsolattal 

● Személyes felszerelés: metszőolló, szemző és/vagy oltókés, tűzdelőfa, ültetőkanál 

● Vágott virágok, vágott zöldek, cserepes virágzó- és levéldísznövények 

● Vázák, virágtálak, virágkosarak, egyéb virágtartók 

● Csomagolóanyagok 

● Szalagok, zsinórok, fonalak 

● Egyéb díszítő kellékek 

● Selyem és száraz virágok 

● Növényi eredetű segédanyagok 
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● Gyertyák, mécsesek 

● Vágott drótok, tekercsdrótok, dekorációs drótok 

● Koszorúalapok, más tűzőhab és hungarocell alapok 

● Rögzítő anyagok (tűzőhab téglák és egyéb formák) 

● Kézi szerszámok (kés, papírvágó olló, metszőolló, ragasztópisztoly, csípőfogó, 

fűrész, kalapács) 

● Virágtartósító és - nyílasztó szerek 

● Formanyomtatványok, bizonylatok 

● Informatikai eszközök, internet kapcsolat 

● Személyes felszerelés: virágkötő kés, papírvágó olló, metszőolló, 

ragasztópisztoly, csípőfogó, kötény 

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

h. A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: Ágazati alapvizsga: 5 %, Szakmai vizsga: 95% 

i. A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: 

● számológép használata megengedett 

 

j. Szakmairány megnevezése: Gyógynövénytermesztő 

k. Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

i. valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

ii. szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

l. Központi interaktív vizsga 

i. A vizsgatevékenység megnevezése:Gyógynövénytermesztés központi interaktív vizsga 

ii. A vizsgatevékenység leírása: 

▪ A feladatsor legalább 60 kérdésből álló, elektronikusan, számítógép által generált és értékelt 

feladatból áll. A feladatok között egyenlő arányban legyen: teszt, rövid választ igénylő 

feladatok, feleletválasztós rész, ahol a helyes választ három, négy lehetséges válasz közül 

kell kiválasztani; reláció analízis, számítási feladatok, ábrafelismerés a következő tanulási 

eredményekre vonatkozóan: 

● gyógy-és fűszernövények, drogok felhasználása 

● vadon termő gyógynövények 

● talajelőkészítési és tápanyagutánpótlási feladatok 

● gyógy-és fűszernövények szaporítása, telepítése, ápolása, betakarítása, feldolgozása 

● műszaki ismeretekkel kapcsolatos feladatok 

● vállalkozások működtetésével kapcsolatos előírások 

● munka-,-tűz,- és környezetvédelmi feladatok 

iii. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

iv. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20% 

v. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

● Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel. 

● Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell 
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alkalmazni. 

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

legalább 40%- át elérte. 

m. Projektfeladat 

i. A vizsgatevékenység megnevezése: Gyógynövénytermesztés projektfeladat 

ii. A vizsgatevékenység leírása 

A) vizsgarész: Portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz 

kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. 

A portfólió a tanulási eredmények és dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, amelyek a 

tanulási folyamat során keletkeznek. 

A portfóliónak tartalmaznia kell a 11.-13. évfolyamokon készített, évfolyamonkénti 2-2 

dokumentumot. A dokumentumok minimum 2 oldal terjedelműek legyenek. A portfólió 

elemeinek elkészítését a képző intézmény hitelesíti. 

A 11. évfolyamon: 

● Egy szabadon választott, a gyakorlati helyén termesztett gyógy- vagy fűszernövény 

termesztéstechnológiájának saját megfigyelésekkel, fotókkal dokumentált leírása a 

szaporítástól az értékesítési állapotig. 

● Egy termesztő üzemről vagy szakmai rendezvényről készített dokumentum, amely saját 

megfigyeléseket, fotókat is tartalmaz. 

A 12. évfolyamon: 

● Egy szabadon választott fűszernövényről vagy gyűjthető gyógynövényről készített, annak 

fenológiai fázisait bemutató dokumentum, amely tartalmazza az adott időszak jellemző 

időjárási jellemzőit, a növény fenológiai fázisairól készített fényképeket. 

● 10 db, a tananyagban szereplő préseléssel vagy szárítással kikészített gyógy- és 

fűszernövényekből készült herbárium a növény tudományos és magyar nevével, drogjának 

megnevezésével. 

● 10 db-os droggyűjtemény a drog tudományos és magyar megnevezésével. A 

13. évfolyamon: 

● Egy szabadon választott gyógy- vagy fűszernövény termesztésének technológiai terve, a 

növény szaporításától (telepítésétől) az értékesítésig. 

● Egy számítógépen elkészített, Europass típusú szakmai önéletrajz. 

Formája: Elektronikus Word vagy PowerPoint prezentáció, kinyomtatható, vagy projektoros 

bemutatásra alkalmas dokumentum. A portfólió terjedelme Word dokumentum esetében 

legalább 12 db A/4-es oldal, PowerPoint prezentáció esetében legalább 25 diából álló 

dokumentáció. A vizsgázónak a portfóliót az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott 

időpontig be kell adnia. 

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka, amely vizsgarész 

három egymástól elkülönülő részből áll: egy termesztéstechnológiai, egy gépkezelési és egy 

növényismereti feladatból. 

B1: Egy adott gyógy- és fűszernövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának 

elvégzése. B2: A gyógy- és fűszernövény termesztésben használt gépek működtetése és 

karbantartása. 
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B3: A központilag meghatározott növénylistából 50 db gyógy-és fűszernövény, növényi 

drog, vetőmag felismerése és írásban történő megnevezése a növények tudományos nevével 

(latin, kettős nevezéktan). 

A növényismereti feladat összeállításánál élő és szárított növények, illetve növényi részek 

használhatók. Az 50 db felismerendő növény, drog, illetve vetőmag az alábbi megoszlásban 

kell, hogy szerepeljen: 

● 20 db gyógy-és fűszernövény 

● 20 db drog 

● 10 db vetőmag 

C) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, a B) vizsgarészben meghatározott 

munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a vizsgázóval, kérdéseket tesz 

fel, amelyek érintik a termesztéstechnológia, a használatos munkaeszközök, a gépek, 

termelési eredmények, az előállított termékek felhasználása, értékesítése, a munka 

egészségügyi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét. 

iii. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 

perc 

A) vizsgarész 15 perc 

B) vizsgarész 140 perc (B1:60 perc, B2:30 perc, B3:50 perc) 

C) vizsgarész 15 perc 

iv. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 % 

v. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A) vizsgarész: portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és 

az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. 

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40 %-osra értékelhető. 

A portfólió értékelésének sajátos szempontjai: a portfólió szakmai tartalmához, 

formai kivitelezéséhez a vizsgaszervező intézmény szempontrendszert, 

értékelést és értékelőlapot dolgoz ki, az alábbi pontok figyelembevételével: 

● a leírt tapasztalatok szakmai tartalma 

● az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok bemutatása 

● saját megfigyelések minősége, mennyisége 

● kötelező gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés 

● a szakmai gyakorlatok bemutatása 

● egyéni meglátások szakmai megalapozottsága 

● külalak, szerkesztés, szerkezet, helyesírás 

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 20 %. 

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka. 

B1 vizsgafeladat: 

Egy adott gyógy- és fűszernövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése. 
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Termesztéstechnológiai feladat 

Vizsgafeladat Adható 

pontszámok 

Eszközök kiválasztása a vizsgafeladat elvégzéséhez 10 

A vizsgafeladat elvégzésének szükséges előkészítés menete, minősége 10 

Növényanyag előkészítése 10 

A konkrét vizsgafeladat elvégzése 35 

Az eszközök, anyagok szakszerű használata 10 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 5 

A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás 5 

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása 5 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

B2 vizsgafeladat: 

A gyógy- és fűszernövény termesztésben használt gépek működtetése és karbantartása. 

Gépkezelési feladat 

Vizsgafeladat Adható 

pontszámok 

Gép átvétele, indítás előtti ellenőrzés elvégzése 10 

Motor indítása és a feladat végrehajtása 25 

Üzemeltetés utáni karbantartási feladatok elvégzése 15 

Az eszközök, anyagok szakszerű használata 10 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 10 

A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás 10 

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása 10 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől 

függően eltérhetnek.  
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B3 vizsgafeladat: 

A központilag meghatározott növénylistában szereplő összesen 50 db, részletesen 

gyógy- és fűszernövény (20 db), drog (20 db) és vetőmag (10 db) felismerése és 

írásban történő megnevezése a tudományos névvel (latin, kettős nevezéktan). A 

feladathoz élő növényanyag használható. 

A növények, drogok, vetőmagok helyes megnevezése (kettős latin nevezéktannal) 

esetén egy növény megnevezésére 1 pont adható. A csak magyar névvel és/vagy 

a növények tudományos nevének csak egyik tagjával megnevezett növények 

(nemzetségnév vagy fajnév) félmegoldásnak számítanak, így ebben az esetben 

csak 0,5 pont adható a megoldásra. Így a maximálisan adható pontszám 50 pont. 

A latin nevek helyesírását úgy kell figyelembe venni, hogy a teljes pontszám a 

hibák számának és súlyosságának figyelembevételével maximum 5 ponttal 

csökkenthető. A nagyon helytelenül, olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem 

jár pontszám. 

A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen 

belül: 70 % (B1: 25%, B2: 25%, B3: 20%) 

C) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex 

módon értékeli a vizsgázó felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való 

viszonyát, a szakmai nyelv helyén való alkalmazását. 

A C) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 % 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%- át elérte. 

n. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges 

személyi feltételek: A számítógépes feladatokhoz informatikus, 

rendszergazda. 

o. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 

feltételek: 

● Kertészeti kéziszerszámok 

● Erőgépek 

● Szállítóeszközök 

● Mérlegek, egyéb mérőeszközök 

● Területmérés eszközei 

● Termesztő berendezések 

● Növényszaporítás eszközei, gépei 

● Ültetés eszközei, gépei 

● Talajművelés eszközei, gépei 

● Tápanyag utánpótlás eszközei, gépei 

● Permetezőgépek 

● Öntözés eszközei, berendezései 

● Betakarítás eszközei, gépei 

● Tároló, tisztító, szárító helyiségek 

● Egyéni védőfelszerelés 

● Személyes felszerelés: metszőolló, tűzdelőfa, ültetőkanál 
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p. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 

- 

q. A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi 
súlyaránnyal kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 5 %, Szakmai 

vizsga: 95% 

r. A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb 

dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: 

● számológép használata megengedett 

 

s. Szakmairány megnevezése: Gyümölcstermesztő 

t. Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

i. valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai 

gyakorlat eredményes teljesítése. 

ii. Szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

u. Központi interaktív vizsga 

 

i. A vizsgatevékenység megnevezése: Gyümölcstermesztés központi 

interaktív vizsga 

ii. A vizsgatevékenység leírása: 

 

▪ A feladatsor legalább 60 kérdésből álló, elektronikusan, számítógép által 

generált és értékelt feladatból áll. A feladatok között egyenlő arányban 

legyen: teszt, rövid választ igénylő feladatok, feleletválasztós rész, ahol a 

helyes választ három, négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani; 

reláció analízis, számítási feladatok, ábrafelismerés a következő tanulási 

eredményekre vonatkozóan: 

 

● gyümölcstermő,- és szőlőnövények szaporítása, telepítése 

● gyümölcs termőfelületének, szőlő tőke formájának kialakítása, fenntartása 

● gyümölcstermő,- és szőlőnövények termesztéstechnológiája 

● gyümölcstermő,- és szőlőnövények tápanyagellátása 

● talajművelés, öntözés 

● növényvédelmi feladatok 

● gyümölcstermő,-és szőlőnövények betakarítása, manipulálása, tárolása, áruvá 

előkészítése 

● faiskolai feladatok: nevelés, osztályozás, kitermelés, nyilvántartás, leltározás 

● műszaki ismeretekkel kapcsolatos feladatok 

● vállalkozások működtetésével kapcsolatos előírások 

● munka,-tűz,- és környezetvédelmi feladatok 

 

iii. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 
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perc 

iv. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20% 

v. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

● Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel. 

● Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén 

pontlevonást kell alkalmazni. 

 

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

legalább 40 

%-át elérte. 

 

v. Projektfeladat 

i. A vizsgatevékenység megnevezése: Gyümölcstermesztés 

projektfeladat 

ii. A vizsgatevékenység leírása: 

 

A) vizsgarész: portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és 

az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. 

A portfólió a tanulási eredmények és dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, 

amelyek a tanulási folyamat során keletkeznek. 

 

A portfóliónak tartalmaznia kell a 11.-13. évfolyamokon készített, 

évfolyamonkénti 2-2 dokumentumot. A dokumentumok minimum 2 oldal 

terjedelműek legyenek. A portfólió elemeinek elkészítését a képző intézmény 

hitelesíti. 

 

 

A 11. évfolyamon: 

● Egy szabadon választott, a gyakorlati helyén termesztett szőlő vagy 

gyümölcstermő növény termesztéstechnológiájának saját 

megfigyelésekkel, fotókkal dokumentált leírása a szaporítástól az 

értékesítési állapotig. 

● Egy termesztő üzemről vagy szakmai rendezvényről készített 

dokumentum, amely saját megfigyeléseket, fotókat is tartalmaz. 

A 12. évfolyamon: 

● Egy szabadon választott szőlő vagy gyümölcstermő növényről 

készített annak fenológiai fázisait bemutató dokumentum, amely 

tartalmazza az adott időszak jellemző időjárási jellemzőit, a növény 

fenológiai fázisairól készített fényképeket. 
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A 13. évfolyamon: 

● Egy szabadon választott szőlő vagy gyümölcstermő növény 

termesztésének technológiai terve, metszéstől a lombhullásig. 

● Egy számítógépen elkészített, Europass típusú szakmai önéletrajz. 

 

Formája: Elektronikus Word vagy PowerPoint prezentáció, kinyomtatható, 

vagy projektoros bemutatásra alkalmas dokumentum. A portfólió terjedelme 

Word dokumentum esetében legalább 12 db A/4-es oldal, PowerPoint 

prezentáció esetében legalább 25 diából álló dokumentáció. A vizsgázónak a 

portfóliót az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott időpontig be kell 

adnia. 

 

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka, amely 

vizsgarész három egymástól elkülönülő részből áll. Egy szőlő-, 

gyümölcstermesztési, egy gépkezelési és egy növényismereti feladatból. 

 

B1: Egy adott gyümölcs vagy szőlőültetvényben elvégzett 

termesztéstechnológiai munkafolyamat. B2: A gyümölcs- és/vagy 

szőlőtermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása. 

B3: A központilag meghatározott növénylistából összeállított összesen 50 db 

gyümölcs- és szőlőnövény, illetve növényi rész (hajtás, vessző, gally, 

termőrészek, virág, virágzat, termés, gyökér, tőke, vitorla, kacs, fürt, csap, 

szálvessző stb.) valamint gyomnövény felismerése és írásban történő 

megnevezése magyarul. 

 

A növényismereti feladat összeállításánál csak élő növények, illetve növényi 

részek használhatók. Az 50 db felismerendő növény illetve növényi rész az 

alábbi megoszlásban kell, hogy szerepeljen: 

 

● 20 db gyümölcstermő növény (növényi rész, termőrész, termés) 

● 10 db szőlő növény (növényi rész, termés) 

● 20 db gyomnövény 

 

C) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, a B) vizsgarészben 

meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a 

vizsgázóval, kérdéseket tesz fel, amelyek érintik a termesztéstechnológia, a 

használatos munkaeszközök, gépek, termelési eredmények, az előállított 

termékek felhasználásának, értékesítésének, a munka egészségügyi, 

környezetvédelmi és biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét. 
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iii. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 

perc 

 

A) vizsgarész: 15 perc 

B) vizsgarész 170 perc (B1: 60 perc, B2: 30 perc, B3: 50 perc) 

C) vizsgarész 15 perc 

 

 

iv. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80% 

v. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

 

A) vizsgarész: portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és 

az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. 

 

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40%-osra értékelhető. 

 

A portfólió értékelésének sajátos szempontjai: A portfólió szakmai 

tartalmához, formai kivitelezéséhez a vizsgaszervező intézmény 

szempontrendszert, értékelést és értékelőlapot dolgoz ki, az alábbi pontok 

figyelembevételével: 

 

● a leírt tapasztalatok szakmai tartalma 

● az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok bemutatása 

● saját megfigyelések minősége, mennyisége 

● kötelező gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés 

● a szakmai gyakorlatok bemutatása 

● egyéni meglátások szakmai megalapozottsága 

● külalak, szerkesztés, szerkezet, helyesírás 

 

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 20 %. 

 

 

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka. 
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B1 vizsgafeladat: 

 

Egy adott gyümölcs vagy szőlőültetvény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése Termesztéstechnológiai 

feladat 

Vizsgafeladat Adható pontszámok 

Eszközök kiválasztása a vizsgafeladat elvégzéséhez 10 

A vizsgafeladat elvégzésének szükséges előkészítés menete, minősége 10 

Növényanyag előkészítése 10 

A konkrét vizsgafeladat elvégzése 35 

Az eszközök, anyagok szakszerű használata 10 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 5 

A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás 5 

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása 5 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

 

B2 vizsgafeladat: 

 

A gyümölcs vagy szőlőtermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása. Gépkezelési feladat 
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Vizsgafeladat Adható pontszámok 

Gép átvétele, indítás előtti ellenőrzés elvégzése 10 

Motor indítása és a feladat végrehajtása 25 

Üzemeltetés utáni karbantartási feladatok elvégzése 15 

Az eszközök, anyagok szakszerű használata 10 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 10 

A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás 10 

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása 10 

Szakmai kérdésekre adott válaszok 10 

 

Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően eltérhetnek. B3 vizsgafeladat: 

A központilag meghatározott növénylistából összeállított összesen 50 db gyümölcs- és szőlőnövény, illetve növényi rész, 

valamint gyomnövény felismerése és írásban történő megnevezése magyarul. 

 

 

A növényismeret értékelése az alábbiak alapján történik: A növények/növényi részek helyes megnevezése esetén egy 

növény/növényi rész megnevezésére 1 pont adható. Így a maximálisan adható pontszám 50 pont. A nagyon helytelenül, 

olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem jár pontszám. 

 

A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 70 % (B1: 25%, B2: 25%, B3: 20%) 
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C) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex módon értékeli a vizsgázó felkészültségét, a 

munkához, a szakterülethez való viszonyát, a szakmai nyelv helyén való alkalmazását. 

 

A C) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 % 

 

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

%-át elérte. 

 

w. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: A számítógépes 

feladatokhoz informatikus, rendszergazda. 

x. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 

● Kézi szerszámok 

● Gyümölcstermő növények és a szőlőnövény szaporításához szükséges anyagok, eszközök 

● Erőgép 

● Talajművelő gépek 

● Növényvédelmi gépek, eszközök 

● Tápanyag utánpótlás gépei, eszközei 

● Metszés gépei eszközei 

● Betakarítás, áruvá készítés gépei, eszközei 

● Öntözés, tápoldatozás gépei, berendezései 

● Gyümölcs- és szőlőültetvény 

● Tehermozgatás gépei, eszközei 

● Mérőeszközök, berendezések, jelölőeszközök 

● Egyéni védőfelszerelések 

● Környezetvédelmi berendezések 

● Számítógépek, internet kapcsolattal 

● Személyes felszerelés: metszőolló, szemző és/vagy oltókés, oltó olló 
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y. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

z. A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 

5 %, Szakmai vizsga: 95% 

aa. A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: 

● számológép használata megengedett 

 

bb. Szakmairány megnevezése: Parképítő - és fenntartó 

cc. Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

i. valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. 

ii. szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

dd. Központi interaktív vizsga 

i. A vizsgatevékenység megnevezése: Parképítés, parkfenntartás központi interaktív vizsga 

ii. A vizsgatevékenység leírása: 

 

▪ A feladatsor legalább 60 kérdésből álló, elektronikusan, számítógép által generált és értékelt feladatból áll. A feladatok 

között egyenlő arányban legyen: teszt, rövid választ igénylő feladatok, feleletválasztós, reláció analízis, számítási 

feladatok, ábrafelismerés a következő tanulási eredményekre vonatkozóan: 

 

● dísznövények telepítése, fenntartása 

● kertek, parkok felmérése, kitűzése, tereprendezése 

● alapok, szigetelések, falazatok, támfalak építése, fenntartása 

● kerti fa- és fémszerkezetek, kerítések, kapuk, pergolák, lugasok építése, fenntartása 

● kerti lépcsők, út- és térburkolatok építése, fenntartása 

● vízarchitektúrák, kisarchitektúrák, öntözőrendszerek létesítése, telepítése, fenntartása 
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● tetőkertek, zöldfalak építése, fenntartása 

● műszaki ismeretekkel kapcsolatos feladatok 

● vállalkozások működtetésével kapcsolatos előírások 

● munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 

 

 

iii. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

iv. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20% 

v. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

● Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel. 

● Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell alkalmazni. 

 

● A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte. 

 

ee. Projektfeladat 

i. A vizsgatevékenység megnevezése: Parképítés, parkfenntartás projektfeladat 

ii. A vizsgatevékenység leírása: 

 

▪ A) vizsgarész: 

▪ A vizsgarész három egymástól elkülönülő részből áll: 

▪ A1: A portfólióban ismertetett kertrészlet / showgarden megépítése. 

▪ A2: A központilag meghatározott növénylistából 50db növény felismerése tudományos névvel (latin, kettős 

nevezéktan). A növényismereti feladat összeállításánál csak élő növények, illetve növényi részek használhatók. Az 50 

db felismerendő növény, illetve növényi rész az alábbi megoszlásban kell, hogy szerepeljen: 

● 10 db egy és/vagy kétnyári dísznövény 

● 15 db évelő dísznövény 

● 15 db lombhullató fa illetve cserje, kúszócserje 
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● 5 db örökzöld fa illetve cserje 

● 2 db dézsás és/vagy cserepes levél és/vagy virágos dísznövény 

● 3 db gyomnövény 

 

▪ A3: Egy kisebb zöldfelület aktuális fenntartási munkáinak elvégzése, vagy egy kerti kisgép működésének és 

karbantartásának bemutatása. 

 

B) vizsgarész: 

A portfólió a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása 10 percben. 

A portfólió tartalma a szakirányú oktatás utolsó éve alatt elkészítendő tervdokumentáció. Ez egy teljes kertépítészeti 

tervdokumentáció, amely rendszeresen, két féléven keresztül készül. A tervdokumentáció a vizsgázó portfóliójának kötelező 

része. A tervdokumentáció egészére vonatkozó formai követelmények: 

A szöveges és táblázatformátumú részek számítógéppel, a tervlapok és az ábrák, metszetek szabadkézzel vagy rajzprogramok 

segítségével készüljenek. A növények neveit a szövegtörzsben magyarul kell feltüntetni, majd zárójelben, dőlt betűvel kötelező 

szerepeltetni a tudományos megnevezést is. Táblázatokban, növénylistákban a növények tudományos nevét kell használni. A 

tervlapok, ábrák, metszetek és rajzok szabadkézzel, illetve bármely rajz-tervező vagy kert-tervező programmal elkészíthetőek. 

A tervdokumentáció minden tervlapján kötelező fejlécet alkalmazni, mely tartalmazza a tervdokumentáció címét, a vizsgázó 

nevét és a terület azonosítását szolgáló adatokat. Két lefűzött példányt legkésőbb az utolsó tanítási napon kell leadni. 

Az első félév (5/13 vagy 2/14) feladatai: 

● Előlap készítése (a vizsgázó neve, a tervdokumentáció címe, a munka kezdetének évszáma). 

● Hátlap készítése a következő mondattal: „Aláírásommal igazolom, hogy a tervdokumentáció tervlapjai, táblázatai, képei 

és szöveges részei a saját munkám eredményeként jöttek létre”, a vizsgázó aláírása. 

● Zöldfelületi egységek, út és építmények ábrázolása. 

● Részletes növénykiültetési tervlap. 

● Növénylista készítése (a növény jele, tudományos és magyar neve, méret és mennyiség megjelölése). 

● A gyepfelületek anyagszükséglete. 

● A kert technikai egységeinek (pl.: pergola, pihenőhely, burkolatok, medence, térhatároló rács…) részletterve. 

● A kert kialakításához szükséges anyagok felsorolása mennyiségekkel, tételesen, kerti egységekre lebontva. 

● Szöveges műleírás készítése: Koncepció. A kitűzött célok megfogalmazása. Az egyes kerti egységek, növények illetve 

növénycsoportok jellemzése, elhelyezésének indoklása. Az anyagharmónia elvének bemutatása a kert egységeinek 
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példáján. 

Az első félév feladatait legkésőbb a téli szünet előtti, utolsó tanítási napig kell elkészíteni. A második félév (5/13 

vagy 2/14) feladatai: 

● Részletes technológiai terv készítése (a kert kialakításának lépései időrendben felsorolva, kerti egységekre lebontva; 

lépésenként megadva a szükséges munkaórák száma; a technológiai lépéshez szükséges anyagok és eszközök, 

munkagépek, kéziszerszámok felsorolása). 

● Árajánlat készítése (eszköz és anyagszükséglet költségvonzatai tételesen – akár a technológiai terv részeként 

kidolgozva; tervezési, szervezési munkák költségei, munkabérek /technikus kivitelező esetén/; szállítási, kölcsönzési 

költségek; a növénylista kiegészítése a növények egységárával, egyéb felmerülő költségek). 

● Szabadkézi látványtervek készítése (tetszőlegesen kiválasztott technikával és ábrázolási móddal készült, szabadon 

választott nézőpontból ábrázolt kerti részlet szabadkézi alkotással bemutatva). 

● Gépi látványtervek készítése (tetszőleges – a szabadkézi rajztól azonban különböző – nézőpontból, számítógép 

segítségével készített kerti kép bemutatása). 

A második félév feladatait legkésőbb a tavaszi szünet utáni, második hét végéig kell elkészíteni. 

 

C) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, az A) vizsgarészben meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos 

szakmai beszélgetést folytat a vizsgázóval, kérdéseket tesz fel neki, 

amelyek érintik az építés, a használatos munkaeszközök, gépek, a munka egészségügyi, környezetvédelmi és 

biztonságtechnikai feltételek kérdéskörét. 

 

iii. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 8 óra 20 perc 

 

A) vizsgarész: 7 óra 50 perc (A1: 6 óra, A2: 50 perc, A3: 60 perc) 

B) vizsgarész 15 perc 

C) vizsgarész 15 perc 

 

iv. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80% 

v. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
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A.) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka. 

A1: A tervdokumentációban ismertetett kertrészlet / showgarden megépítése 

 

 

Vizsgafeladat Adható pontszámok 

Munkafolyamat szervezettsége, munkaterület tisztasága 5 

Szerszámok, berendezések és anyagok használata 10 

Ergonómia (emelés, fordulás, szállítás), munkavédelem (egyéni 

védőeszközök használata) 

5 

Hossz, szélesség, lejtés, magassági adatok… pontossága 15 

Tervhelyesség 15 

A kerttechnikai elemek megjelenése, összbenyomás a kivitelezés 
minőségéről 

10 

Növénykiültetés minősége, ültetési technika, öntözés, mulcsozás 15 

A fajok helyes alkalmazása, igény, méret, szín, textúra figyelembevétele 15 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

 

Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően eltérhetnek. 
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A2: 50 db növény felismerése tudományos névvel 

 

A központilag meghatározott növényismereti listákból összeállított 50 db dísznövény, illetve növényi rész felismerése 

és írásban történő megnevezése a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan). 

A növények helyes megnevezése kettős (latin) nevezéktannal esetén egy növény megnevezésére 1 pont adható. A csak 

magyar névvel és/vagy a növények tudományos nevének csak egyik tagjával megnevezett növények (nemzetségnév 

vagy fajnév) félmegoldásnak számítanak, így ebben az esetben csak 0,5 pont adható a megoldásra. Így a maximálisan 

adható pontszám 50 pont. A latin nevek helyesírását úgy kell figyelembe  venni, hogy a teljes pontszám a hibák 

számának és súlyosságának figyelembevételével maximum 2 ponttal csökkenthető. 

A3: Egy kisebb zöldfelület aktuális fenntartási munkáinak elvégzése, vagy egy kerti kisgép működésének és 

karbantartásának bemutatása 

 

Vizsgafeladat Adható pontszámok 

Munkafolyamat szervezettsége 10 

Szerszámok, berendezések és anyagok használata 15 

Ergonómia (emelés, fordulás, szállítás), munkavédelem (egyéni 

védőeszközök használata) 

15 

Elvégzett feladatok okszerűsége 20 

Elvégzett feladatok sorrendisége 15 

Összbenyomás a fenntartás / karbantartás minőségéről 15 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 
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Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően eltérhetnek. 

 

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a projektfeladaton belül 70 %. (A1: 60%, A2: 20%, A3: 20%). 

 

B) vizsgarész: portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések 

megválaszolása. 

 

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40 %-osra értékelhető. A portfólió értékelésének 

sajátos szempontjai: 

● a leírtak szakmai tartalma 

● kötelező gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés 

● koncepció 

● külalak, szerkesztés, szerkezet, helyesírás 

 

A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a projektfeladaton belül: 20% 

 

C) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex módon értékeli a vizsgázó felkészültségét, a 

munkához, a szakterülethez való viszonyát, a szakmai nyelv helyén való alkalmazását. 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte. 

 

A C) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a projektfeladaton belül 10 %. 

 

ff. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: A számítógépes 
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feladatokhoz informatikus, rendszergazda. 

gg. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 

● Kertépítő anyagok (beton-, műkő- és égetett agyagáru termékek, kövek, faanyagok, szóródó anyagok, növények, 

trágyák, mulcsok) 

● Fedett- és szabadtéri építési terület, anyag- és eszköz raktár 

● Vízarchitektúrák anyagai, berendezései és AÖR elemei 

● Kisarchitektúrák 

● Kertépítő kéziszerszámok (kertészeti szerszámok, hagyományos- és digitális mérő- és jelölő eszközök) 

● Kertépítő gépek (erőgépek adapterekkel, szállítógépek) 

● Kertfenntartás gépei (fűnyírók, fűrészek, kisgépek, szállítóeszközök) 

● Egyéni védőfelszerelések 

● Számítógép, kerttervező szoftver, informatikai eszközök 

● Munkabiztonsági berendezések 

● Környezetvédelmi berendezések 

● Elsősegélynyújtó felszerelések 

● Személyes felszerelés: munkaruha, munkavédelmi lábbeli, metszőolló, mérőszalag, munkavédelmi kesztyű, 

munkavédelmi szemüveg, gumikalapács, kisméretű vízmérték, ültetőkanál 

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

ii. A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 

5 %, Szakmai vizsga: 95% 

jj. A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: 

● számológép használata megengedett 

 

 

kk. Szakmairány megnevezése: Zöldségtermesztő 

ll. Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

i. valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. 
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ii. szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

mm. Központi interaktív vizsga 

i. A vizsgatevékenység megnevezése: Zöldségtermesztés központi interaktív vizsga 

ii. A vizsgatevékenység leírása: 

 

A feladatsor legalább 60 kérdésből álló, elektronikusan, számítógép által generált és értékelt feladatból áll. A feladatok között 

egyenlő arányban legyen: teszt, rövid választ igénylő feladatok, feleletválasztós rész, ahol a helyes választ három, négy 

lehetséges válasz közül kell kiválasztani; reláció analízis, számítási feladatok, ábrafelismerés a következő tanulási 

eredményekre vonatkozóan: 

 

● zöldségnövények szaporítása, nevelése, betakarítása, tárolása, áruvá készítése 

● talajművelési és tápanyagutánpótlási munkák 

● növényvédelmi feladatok 

● vetőmagtermesztési feladatok 

● műszaki ismeretekkel kapcsolatos feladatok 

● vállalkozások működtetésével kapcsolatos előírások 

● munka,-tűz,- és környezetvédelmi feladatok 

 

iii. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

iv. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20% 

v. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

● Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel. 

● Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell alkalmazni. 

 

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

 

nn. Projektfeladat 

i. A vizsgatevékenység megnevezése: Zöldségtermesztés projektfeladat 

ii. A vizsgatevékenység leírása: 

 

A) vizsgarész: Portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések 

megválaszolása. 

A portfólió a tanulási eredmények és dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, amelyek a tanulási folyamat során 

keletkeznek. 

 

A portfóliónak tartalmaznia kell a 11.-13. évfolyamokon készített, évfolyamonkénti 2-2 dokumentumot. A dokumentumok 

minimum 2 oldal terjedelműek legyenek. A portfólió elemeinek elkészítését a képző intézmény hitelesíti. 

 

A 11. évfolyamon: 

● Egy szabadon választott, a gyakorlati helyén termesztett zöldségnövény termesztéstechnológiájának saját 

megfigyelésekkel, fotókkal dokumentált leírása a szaporítástól az értékesítési állapotig. 

● Egy termesztő üzemről vagy szakmai rendezvényről készített dokumentum, amely saját megfigyeléseket, fotókat is 

tartalmaz. 

A 12. évfolyamon: 

● Egy szabadon választott szabadföldi zöldségnövényről készített, annak fenológiai fázisait bemutató dokumentum, 

amely tartalmazza az adott időszak jellemző időjárási jellemzőit,  a növény fenológiai fázisairól készített 

fényképeket. 

A 13. évfolyamon: 

● Egy szabadon választott zöldségnövény termesztésének technológiai terve, a növény szaporításától (telepítésétől) a 

betakarításig. 
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● Egy számítógépen elkészített, Europass típusú szakmai önéletrajz. 

 

Formája: Elektronikus Word vagy PowerPoint prezentáció, kinyomtatható, vagy projektoros bemutatásra alkalmas 

dokumentum. A portfólió terjedelme Word dokumentum esetében legalább 12 db A/4-es oldal, PowerPoint prezentáció 

esetében legalább 25 diából álló dokumentáció. A vizsgázónak a portfóliót az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott 

időpontig be kell adnia. 

 

 

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka, amely vizsgarész három egymástól elkülönülő részből 

áll. Egy zöldségtermesztési, egy gépkezelési és egy növényismereti feladatból. 

 

B1: Egy adott zöldségnövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése. B2: A 

zöldségtermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása. 

 

B3: A központilag meghatározott növénylistából összeállított 50 db zöldségnövény, illetve növényi rész felismerése és írásban 

történő megnevezése magyarul. 

 

A növényismereti feladat összeállításánál csak élő növények, illetve növényi részek használhatók. Az 50 db felismerendő 

növény, illetve növényi rész az alábbi megoszlásban kell, hogy szerepeljen: 

 

● 10 db zöldségnövény (növényi rész, termés) 

● 10 db gyomnövény 

● 10 db zöldség palánta 

● 10 db zöldség mag 
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C) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, a B) vizsgarészben meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos szakmai 

beszélgetést folytat a vizsgázóval, kérdéseket tesz fel, amelyek érintik a termesztéstechnológia, a használatos munkaeszközök, 

gépek, termelési eredmények, az előállított termékek felhasználásának, értékesítésének, a munka egészségügyi, 

környezetvédelmi és biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét. 

iii. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc A.) vizsgarész: 15 perc 

B.) vizsgarész 170 perc (B1: 60 perc, B2: 30 perc, B3: 50 perc) C.) vizsgarész 15 perc 

 

iv. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 % 

v. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

▪ A.) vizsgarész: Portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz 

kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. 

 

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40 %-osra értékelhető. 

 

A portfólió értékelésének sajátos szempontjai: A portfólió szakmai tartalmához, formai kivitelezéséhez a vizsgaszervező 

intézmény szempontrendszert, értékelést és értékelőlapot dolgoz ki, az alábbi pontok figyelembevételével: 

 

● a leírt tapasztalatok szakmai tartalma 

● az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok bemutatása 

● saját megfigyelések minősége, mennyisége 

● kötelező gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés 

● a szakmai gyakorlatok bemutatása 

● egyéni meglátások szakmai megalapozottsága 
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● külalak, szerkesztés, szerkezet, helyesírás 

 

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 20 %. 

 

 

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka. 

 

B1 vizsgafeladatok: 

 

Egy adott zöldségnövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése és a zöldségtermesztésben 

használt gépek működtetése és karbantartása. 

 

Termesztéstechnológiai feladat 

 

Vizsgafeladat Adható pontszámok 

Eszközök kiválasztása a vizsgafeladat elvégzéséhez 10 

A vizsgafeladat elvégzésének szükséges előkészítés menete, minősége 10 

Növényanyag előkészítése 10 

A konkrét vizsgafeladat elvégzése 35 

Az eszközök, anyagok szakszerű használata 10 
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A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 5 

A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás 5 

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása 5 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

 

B2 vizsgafeladat: 

 

A zöldségtermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása. Gépkezelési feladat 

Vizsgafeladat Adható pontszámok 

Gép átvétele, indítás előtti ellenőrzés elvégzése 10 

Motor indítása és a feladat végrehajtása 25 

Üzemeltetés utáni karbantartási feladatok elvégzése 15 

Az eszközök, anyagok szakszerű használata 10 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 10 

A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás 10 

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása 10 

Szakmai kérdésekre adott válaszok 10 
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Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől 

függően eltérhetnek. B3 vizsgafeladat: 

A központilag meghatározott növényismereti listából összeállított 50 db 

zöldségnövény, mag, palánta, növényi rész és gyomnövény felismerése és írásban 

történő megnevezése a növényi részek illetve növények magyar nevével. 

 

 

A növényismeret értékelése az alábbiak alapján történik: A növények/növényi 

részek helyes megnevezése esetén egy növény/növényi rész megnevezésére 1 

pont adható. Így a maximálisan adható pontszám 50 pont. A nagyon 

helytelenül, olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem jár pontszám. 

 

A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 70 

%. (B1: 25%, B2: 25%, B3: 20%) 

 

 

C) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex 

módon értékeli a vizsgázó felkészültségét, a munkához, a szakterülethez 

való viszonyát, a szakmai nyelv helyén való alkalmazását. 

 

A C) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 % 

 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte. 

 

 

oo. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához 

szükséges személyi feltételek: A számítógépes feladatokhoz 

informatikus, rendszergazda. 

pp. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 

feltételek: 

 

● Kézi szerszámok 

● Zöldségnövények szaporításához szükséges anyagok, eszközök 

● Erőgép 
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● Talajművelő gépek 

● Növényvédelmi gépek, eszközök 

● Tápanyag utánpótlás gépei, eszközei 

● Öntözés, tápoldatozás gépei, berendezései 

● Termesztőberendezés 

● Termőterület 

● Tehermozgatás gépei, eszközei 

● Betakarítás, áruvá készítés gépei, eszközei 

● Mérőeszközök, berendezések, jelölőeszközök 

● Egyéni védőfelszerelések 

● Környezetvédelmi berendezések 

● Számítógépek, internet kapcsolattal 

● Személyes felszerelés: metszőolló, szemző és/vagy oltókés, tűzdelőfa, 

ültetőkanál 

 

qq. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 

- 

rr. A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi 
súlyaránnyal kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 5 %, Szakmai 

vizsga: 95% 

ss. A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb 

dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: 

● számológép használata megengedett 

 

9.  A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok 

vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

 vonatkozó sajátos feltételek: - 

 

10.  Részszakma 

 

 

a. Részszakma alapadatai 

i. A részszakma megnevezése: Faiskolai kertész 

ii. A részszakma órakerete: 320-480 

iii. A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 

3 

iv. A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 3 

v. A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer 

szerint: 3 
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b. A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a 

munkaterület leírása 

 

c. A részszakma legjellemzőbb FEOR száma 
 

Részszakma 
megnevezése 

FEOR-
szám 

FEOR megnevezése 

Faiskolai kertész 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai 

kertész, csemetenevelő 

d. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

i. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó 

program elvégzése 

ii. Alkalmassági követelmények 

10.4.2.1 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

10.4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

 

e. Eszközjegyzék a részszakmákra 

● Kézi szerszámok 

● Dísznövények szaporításához szükséges anyagok, eszközök 

● Mikroszaporítás, szövettenyésztés speciális eszközei, berendezései 

● Erőgép 

● Talajművelő gépek 

● Növényvédelemhez szükséges eszközök, gépek 

● Tápanyag- utánpótláshoz szükséges eszközök, gépek 

● Öntözés, tápoldatozás gépei, berendezései 

● Fűthető üvegház vagy egyéb termesztő létesítmények 

● Tehermozgatás gépei, eszközei 

● Kertészeti kiegészítő eszközök 

● Egyéni védőfelszerelés 

● Munkabiztonsági berendezések 

● Környezetvédelmi berendezések 

● Számítógépek 

● Elsősegélynyújtó felszerelések 

● Személyes felszerelés: metszőolló, szemző és/vagy oltókés, tűzdelőfa, ültetőkanál 

f. Részszakma szakmai kimeneti követelményei 

 

A faiskolai kertész dísznövény-termesztési feladatokat lát el, szaporítóanyagot állít elő, növényt 

nevel, növényápolást, növényvédelmet végez. Az előállított díszfákat és díszcserjéket 

csomagolja, piacra előkészíti, értékesíti. A dísznövénytermesztésben használatos gépeket 

üzemelteti, használja, karbantartja. Munkája során betartja a munka- és balesetvédelmi, valamint 

a környezetvédelmi előírásokat. 
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Sorszám 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmód

ok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

 

 

1. 

 

 

Fásszárú növényeket 

szaporít, telepít, nevel, 

kitermel. 

Ismeri a díszfákat, 

díszcserjéket. Ismeri a 

kertészeti szaporítási 

módokat. 

Ismeri a telepítés, a 

faiskolai nevelés és 

kitermelés módjait. 

 

Nyitott a 

termesztési 

feladatok 

megértésére, 

motivált azok 

sikeres 

végrehajtásában

. 

A kertészeti 

növények 

szaporítása, nevelése 

során részben önálló, 

szükség esetén 

munkatársi, vezetői 

segítséget vesz 

igénybe. 

2. Egész éves ápolási 

munkákat lát el. 

Ismeri a talaj- 

előkészítési, 

magvetési, ültetési, 

ültető gödör kiásási, 

ápolási munkákat. 

Elkötelezett a 

kertészeti 

termesztéssel 

kapcsolatos 

feladatok iránt. 

 

Irányítás mellett 

vagy utasítás alapján 

végzi a kertészeti 

termesztés általános 

és speciális munkáit. 

 

3. 

Elvégzi a kertészeti 

termesztés általános és 

speciális munkáit. 

 

 

 

4. 

A kertészeti 

termesztésben 

használatos erő és 

munkagépeket 

működtet és 

alapszinten 

karbantart. 

 

 

 

Ismeri a kertészeti 

termesztésben 

használatos erő és 

munkagépeket, 

gépelemeket, speciális 

gépeket, eszközöket. 

 

 

 

Törekszik a 

szabályok 

betartása 

mellett a 

biztonságos 

munkavégzé

sre, nyitott az 

új gépek 

megismerésé

re. 

 

 

 

 

Egyszerűbb, 

begyakorolt 

karbantartási 

feladatokat szakmai 

felügyelet mellett 

végrehajt. 

 

 

5. 

A faiskolai 

termesztésben 

használatos speciális 

gépeket, eszközöket 

működtet és alapszinten 

karbantart. 
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6. 

 

 

 

Kertészeti 

kéziszerszámokat 

használ, javít, élez, 

nyelez. 

 

 

Ismeri a kertészeti 

termesztéshez szükséges 

kéziszerszámokat, 

azok használati és 

kezelési módját. 

 

Elkötelezett a 

biztonságos 

munkavégzés 

mellett, 

munkája 

során 

törekszik a 

munka- és 

balesetvéd

elmi 

szabályo

k 

betartásá

ra. 

A munka 

megkezdése előtt a 

munkaeszközök 

biztonságos 

állapotáról a tőle 

elvárható módon 

meggyőződik, azokat 

rendeltetésüknek 

megfelelően és a 

munkáltató 

utasításai szerint 

használja. 

 

 

7. 

 

Nyomon követi a 

munkaerőpiac 

aktuális információit. 

 

Alapfokú 

munkavállalói 

ismeretekkel 

rendelkezik. 

 

Az 

érdeklődésének 

megfelelő 

kertészeti 

munkajogi 

ismeretek iránt 

elkötelezett. 

Útmutatás alapján 

szakmai önéletrajzot 

ír, irányítás mellett 

képes az 

önellenőrzésre és 

hibáinak javítására. 

 

 

 

8. 

A kertészeti 

termesztés munka-, tűz- 

és 

környezetvédelmi 

szabályait, a 

jogszabályokban, 

hatósági előírásokban 

foglaltakat betartja. 

 
Ismeri a szakmához 

tartozó jogszabályi, 

valamint munka-, 

tűz- 

környezetvédelmi 

előírásokat. 

 

 

Igyekszik 

elkerülni a 

munkavédelmi 

szabálytalanság

okat. 

 

 

Munkahelyi 

vezetőjének 

útmutatása alapján 

használja a 

védőfelszereléseket. 

 

g. A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga 

i. Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére 

irányuló képzés teljesítése 

 

ii. Projektfeladat 

10.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Faiskolai kertész projektfeladat 

10.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: 

A) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka. A 

vizsgatevékenység három egymástól elkülönülő részből áll: egy 
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termesztéstechnológiai, egy gépkezelési és egy növényismereti feladatból. 

 

A1: Egy adott fásszárú dísznövény termesztéstechnológiai 

munkafolyamatának elvégzése. A2: A dísznövénytermesztésben használt 

gépek működtetése és karbantartása. 

A3: A központilag meghatározott növénylistában szereplő 30 db fásszárú 

dísznövény felismerése és írásban történő megnevezése a tudományos névvel 

(latin, kettős nevezéktan). 

A feladathoz élő növényanyag használható. 

 

 

B) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, az A) vizsgarészben 

meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat 

a vizsgázóval, kérdéseket tesz fel, amelyek érintik a 

termesztéstechnológia, a használatos munkaeszközök, gépek, termelési 

eredmények, az előállított termékek felhasználásának, értékesítésének, a 

munka egészségügyi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai 

feltételeinek kérdéskörét. 

 

 

10.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 130 perc 

 

A) vizsgarész: 120 perc (A1: 60 perc, A2: 30 perc, A3: 30 perc) 

B) vizsgarész 10 perc 

 

 

iii. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100% 

iv. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

A.) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett 

gyakorlati vizsgamunka. A1 vizsgafeladat: 

 

Egy adott fásszárú dísznövény termesztéstechnológiai 

munkafolyamatának elvégzése. Termesztéstechnológiai feladat
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Vizsgafeladat Adható pontszámok 

Eszközök kiválasztása a vizsgafeladat elvégzéséhez 10 

A vizsgafeladat elvégzésének szükséges előkészítés menete, minősége 10 

Növényanyag előkészítése 10 

A konkrét vizsgafeladat elvégzése 35 

Az eszközök, anyagok szakszerű használata 10 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 5 

A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás 5 

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása 5 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

 

A2 vizsgafeladat: 

 

A dísznövénytermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása. Gépkezelési feladat 

Vizsgafeladat Adható pontszámok 

Gép átvétele, indítás előtti ellenőrzés elvégzése 10 
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Motor indítása és a feladat végrehajtása 25 

Üzemeltetés utáni karbantartási feladatok elvégzése 15 

Az eszközök, anyagok szakszerű használata 10 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 10 

A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás 10 

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása 10 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

 

Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően eltérhetnek. A3 vizsgafeladat: 

 

A központilag meghatározott növénylistában szereplő 30 db fásszárú dísznövény felismerése és írásban történő megnevezése 

a tudományos névvel (latin, kettős nevezéktan). 

A növények helyes megnevezése kettős (latin) nevezéktannal esetén egy növény megnevezésére 1 pont adható. A csak magyar 

névvel és/vagy a növények tudományos nevének csak egyik tagjával megnevezett növények (nemzetségnév vagy fajnév) 

félmegoldásnak számítanak, így ebben az esetben csak 0,5 pont adható a megoldásra. Így a maximálisan adható pontszám 30 

pont. A latin nevek helyesírását úgy kell figyelembe venni, hogy a teljes pontszám a hibák számának és súlyosságának 

figyelembevételével maximum 5 ponttal csökkenthető. A nagyon helytelenül, olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem jár 

pontszám. 

 

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 90 % (A1: 40%, A2: 30%, A3: 20%) 
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B) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex módon értékeli a vizsgázó felkészültségét, a 

munkához, a szakterülethez való viszonyát, a szakmai nyelv helyén való alkalmazását. 

 

A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 % 

 

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

%-át elérte. 

 

 

h. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:- 

i. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 

● Kézi szerszámok 

● Dísznövények szaporításához szükséges anyagok, eszközök 

● Erőgép 

● Talajművelő gépek 

● Növényvédelemhez szükséges eszközök, gépek 

● Tápanyag- utánpótláshoz szükséges eszközök, gépek 

● Öntözés, tápoldatozás gépei, berendezései 

● Fűthető üvegház vagy egyéb termesztő létesítmények 

● Tehermozgatás gépei, eszközei 

● Kertészeti kiegészítő eszközök 

● Egyéni védőfelszerelés 

● Munkabiztonsági berendezések 

● Környezetvédelmi berendezések 

● Számítógépek 

● Elsősegélynyújtó felszerelések 

● Személyes felszerelés: metszőolló, szemző és/vagy oltókés, tűzdelőfa, ültetőkanál 
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j. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

 

k. A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: - 

 

11.  Részszakma 

 

 

a. Részszakma alapadatai 

i. A részszakma megnevezése: Parkgondozó 

ii. A részszakma órakerete: 240-360 

iii. A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 2 

iv. A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 2 

v. A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 2 

b. A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása 

 

Kerti lépcsőket, út- és térburkolatokat fenntart, kerti vízarchitektúrákat, kisarchitektúrákat, 

öntözőrendszereket fenntart, valamint kerti fa- és fémszerkezeteket, kerítéseket, kapukat, 

pergolákat, lugasokat, fa teraszokat fenntart. Növényeket és zöldfelületeket fenntart, 

továbbá tetőkertet, zöldfalat tart fenn. Alkalmazotti munkakörben művezetői vezetés 

mellett parkfenntartási feladatokat lát el. Munkája során betartja a munka-, és 

balesetvédelmi, valamint a környezetvédelmi szabályokat. 
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c. A részszakma legjellemzőbb FEOR száma 
 

Részszakma 
megnevezése 

FEOR-szám FEOR megnevezése 

Parkgondozó 6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő 

d. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

i. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése 

ii. Alkalmassági követelmények 

11.4.2.1 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

11.4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat:nem szükséges 

 

e. Eszközjegyzék a részszakmákra 

● Parkfenntartó anyagok (trágyák, mulcsok) 

● Parkfenntartó kéziszerszámok (kertészeti szerszámok) 

● Kertfenntartás gépei (fűnyírók, fűrészek, kisgépek) 

● Egyéni védőfelszerelések 

● Zöldfelület 

● Személyes felszerelés: munkaruha, munkavédelmi lábbeli, metszőolló, munkavédelmi kesztyű, munkavédelmi 

szemüveg, ültetőkanál 
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f. Részszakma szakmai kimeneti követelményei 

 

 

Sorszám 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

 

 

 

 

1 

Fű-, virág- és 

rózsafelületeket, 

sziklakertet, 

sírkiültetéseket, 

sportpályákat 

fenntart. 

 

Egy-, kétnyári és 

évelő 

dísznövényeket 

felismer és 

megnevez. 

 

Zöldfelület 

fenntartási 

létesítési 

munkájában 

igényes. 

 

Lágyszárú 

zöldfelületet önállóan 

fenntart. 

 

 

 

 

2 

Díszfákat, 

díszcserjéket, 

örökzöldeket, edényes-, 

talajtakaró 

és kúszónövényeket 

fenntart. 

 

Fás szárú 

dísznövények

et felismer és 

megnevez. 

 

Nyitott az új 

fás szárú 

fajok 

alkalmazására. 

 

Fásszárúakból 

zöldfelületet önállóan 

fenntart. 

 

 

3 

Kerti alapokat, 

szigeteléseket, 

falazatokat, 

támfalakat fenntart. 

Felismeri a kerti 

alapok, 

szigetelések, 

falazatok 

fenntartási 

munkáit. 

Elkötelezett a 

modern 

fenntartási 

anyagok 

alkalmazásában. 

Önállóan kerti 

alapokat, falazatokat, 

támfalakat fenntart. 

 

 

 

 

 

4 

Kerti fa- és 

fémszerkezeteket, 

kerítéseket, kapukat, 

pergolákat, lugasokat, 

fa 

teraszokat felület 

kezel és fenntart. 

 

Felismeri és 

jellemzi a 

kertépítés fa és 

fém felületeinek 

fenntartási 

munkáit. 

 

Tudatosan 

alkalmazza a 

hagyományos és 

a modern 

faanyagokat 

(pl.Thermowood)

. 

 

 

Önállóan kerti 

faszerkezeteket 

fenntart. 

 

 

 

5 

 

Kerti lépcsőket, út- és 

térburkolatokat 

fenntart. 

 

Felismeri és 

jellemzi az 

útburkolatok 

fenntartási 

munkáit. 

Törekszik az új 

típusú 

útburkolatok 

(pl.Terraway) 

alkalmazásnak 

követésére. 

Önállóan kerti 

lépcsőket, út- és 

térburkolatokat 

fenntart. 
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6 

Kerti 

vízarchitektúrákat, 

kisarchitektúrákat, 

öntözőrendszereket 

fenntart. 

Felismeri és 

jellemzi a 

vízarchitektúrák, 

kisarchitektúrák, 

öntözőrendszerek 

fenntartási 
munkáit. 

 

Érdeklődik az 

új öntözési 

technológiák 

iránt. 

Önállóan 

vízarchitektúrákat, 

kisarchitektúrákat, 

öntözőrendszereket 

fenntart. 

 

 

7 

 

Tetőkertet, zöldfalat 

fenntart. 

Felismeri és 

jellemzi a 

tetőkertek, 

zöldfalak 

fenntartási 

munkáit. 

Követi a tetőkert 

és zöldfal 

fenntartási 

trendeket. 

Segítséggel 

tetőkertet, zöldfalat 

fenntart. 

 

 

 

8 

Működteti, karbantartja 

a parkfenntartás gépeit, 

eszközeit. 

 

Ismeri a 

parkfenntartás 

gépeit, eszközeit. 

 

Parkfenntartó 

gépek 

használatakor 

környezettudatos. 

Önállóan megítéli az 

adott munkafázishoz 

szükséges gépek, 

eszközök 

szükségességét. 

 

 

9 

Erőgépet és 

munkagépet 

működtet és 

karbantart. 

Ismeri az erőgépek 

és munkagépek 

működtetését és 

karbantartását. 

Erőgépek 

használatkor 

környezettudat

os. 

 

Adekvát módon 

karbantart. 

 

10 

A parkfenntartás 

során alkalmazza a 

Ismeri a 

parkfenntartás 
során 

Parkfenntartás 
során 

elkötelezett a 

Környezetvédelmi 

szabályokat adekvát 

 környezet- és 

természetvédelem, a 

fenntarthatóság 

szempontjait. 

alkalmazandó 

környezetvédelmi 

szempontokat. 

fenntarthatóság 
iránt. 

módon értelmez és 

alkalmazza a 

parkfenntartás során. 

 

 

11 

 
Házikertet fenntart. 

 

Ismeri a 

házikertek 

fenntartási 

munkáit. 

Házikert 

fenntartási 

munkái során 

környezettudatos. 

Házikertet önállóan 

fenntart, munkáját 

felelősségteljesen 

végzi. 

 

 

 

 

 

g. A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga 
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i. Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére 

irányuló képzés teljesítése 

 

ii. Projektfeladat 

11.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Parkfenntartás projektfeladat 

11.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: 

 

A) vizsgarész: A vizsgatevékenység két egymástól elkülönülő részből áll: egy 

parkfenntartási vagy gépkezelői feladatból és egy növényfelismerési 

feladatból. 

 

A1: Egy kisebb zöldfelület aktuális fenntartási munkáinak elvégzése, vagy egy 

kerti kisgép működésének és karbantartásának bemutatása. 

 

A2: A központilag meghatározott növénylistában szereplő 50 db növény és 

növényi rész felismerése és írásban történő megnevezése magyar névvel. 

A növényismereti feladat összeállításánál csak élő növények, illetve 

növényi részek használhatók. A 50 db felismerendő növény illetve 

növényi rész az alábbi megoszlásban kell, hogy szerepeljen: 

 

● 10 db egy és/vagy kétnyári dísznövény 

● 15 db évelő dísznövény 

● 15 db lombhullató fa illetve cserje, kúszócserje 

● 5 db örökzöld fa illetve cserje 

● 2 db dézsás és/vagy cserepes levél és/vagy virágos dísznövény 

● 3 db gyomnövény 

 

B) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság az A) vizsgarészben 

meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat 

a vizsgázóval, kérdéseket tesz fel, amelyek érintik a 

termesztéstechnológia, a használatos munkaeszközök, gépek, termelési 

eredmények, az előállított termékek felhasználásának, értékesítésének, a 

munka egészségügyi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai 

feltételeinek kérdéskörét. 

11.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre 

álló időtartam: 120 perc A.) vizsgarész: 110 perc (A1: 60 

perc, A2: 50 perc) 

B.) vizsgarész: 10 perc 
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iii. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100% 

iv. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

A.) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka. 

 

A1 vizsgafeladat: 

 

Egy kisebb zöldfelület aktuális fenntartási munkáinak elvégzése, vagy egy kerti kisgép 

működésének és karbantartásának bemutatása 

 

Vizsgafeladat Adható pontszámok 

Munkafolyamat szervezettsége 10 

Szerszámok, berendezések és anyagok használata 15 

Ergonómia (emelés, fordulás, szállítás), munkavédelem (egyéni 

védőeszközök használata) 

10 

Elvégzett feladatok okszerűsége 20 

Elvégzett feladatok sorrendisége 20 

Összbenyomás a fenntartás / karbantartás minőségéről 15 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

 

Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően eltérhetnek. 

 

A2 vizsgafeladat: 

 

A központilag meghatározott növénylistában szereplő 50 db növény és növényi 

rész felismerése és írásban történő megnevezése magyar névvel. 

 

A növényismeret értékelése az alábbiak alapján történik: A 

növények/növényi részek helyes megnevezése esetén egy növény/növényi 

rész megnevezésére 1 pont adható. Így a maximálisan adható pontszám 50 

pont.A nagyon helytelenül, olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem jár 

pontszám. 
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Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen 

belül: 90 % (A1: 70%, A2: 30%) 

 

B) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex 

módon értékeli a vizsgázó felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való 

viszonyát, a szakmai nyelv helyén való alkalmazását. 

A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 % 

 

 

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

legalább 40 

%-át elérte. 

h. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges 

személyi feltételek:- 

i. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 

feltételek: 

 

● Parkfenntartó anyagok (trágyák, mulcsok) 

● Parkfenntartó kéziszerszámok (kertészeti szerszámok) 

 

● Kertfenntartás gépei (fűnyírók, fűrészek, kisgépek) 

● Egyéni védőfelszerelések 

● Zöldfelület 

● Személyes felszerelés: munkaruha, munkavédelmi lábbeli, metszőolló, 

munkavédelmi kesztyű, munkavédelmi szemüveg, ültetőkanál 

 

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

 

k. A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra 

vonatkozó részletes szabályok: 

 

● számológép használata megengedett 
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  PROGRAMTANTERV KERTÉSZTECHNIKUS 

 

a Mezőgazdaság és erdészet ágazathoz tartozó 

5 0812 17 06 

Kertésztechnikus SZAKMÁHOZ 

 

 

1 A SZAKMA ALAPADATAI 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet 

1.2 A szakma megnevezése: Kertésztechnikus 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0812 17 06 

1.4 A szakma szakmairányai: Dísznövénytermesztő, virágkötő; Gyógynövénytermesztő; 

Gyümölcstermesztő; Parképítő és –fenntartó; Zöldségtermesztő 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Faiskolai kertész; Parkgondozó 

 

 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza- 

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekint- ve az 

órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanmű- helyben, 

termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, és 

minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gya- korlatba 

ágyazottan történő oktatására. 
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A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo- 

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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4. A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként a Dísznövénytermesztő, virágkötő szakmairány számára 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 

 

1/13. 

 

 

2/14. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 414 414 713 2117 1178 939 2117 

  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-
 

te
k

 

 

Munkavállalói ismeretek 

 

18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

18 

 

0 

 

18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5  5 

Munkanélküliség 3     3 3  3 

 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

(t
ec

h
n

ik
u

s 
sz

ak
m

ák
 

es
et

én
)  

Munkavállalói idegen nyelv 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

62 

 

62 

 

0 

 

62 

 

62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 

   

M
ez

ő
g

az
d

as
ág

 

 

Általános alapozás 

 

0 

 

144 

 

0 

 

0 

 

0 

 

144 

 

144 

 

0 

 

144 

Bevezetés  2    2 2  2 

Éghajlattan  19    19 19  19 
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Talajtan  21    21 21  21 

Növénytan  21    21 21  21 

Állattan  21    21 21  21 

Géptan  21    21 21  21 

Földmérés  21    21 21  21 

Munka-, tűz- és környezetvédelem  18    18 18  18 

 

  

Szakmai alapozás 

 

234 

 

180 

 

0 

 

0 

 

0 

 

414 

 

414 

 

0 

 

414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése 77 55    132 132  132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek 

látogatása 
40 35    75 75  75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 41 35    76 76  76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüze- 

mekben, tangazdaságokban, képzőköz- 

pontokban 

 

76 

 

55 

    

131 

 

131 

  

131 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558    

M
ű

sz
ak

i 
is

m
er

et
ek

 

 

Műszaki ismeretek 

 

0 

 

0 

 

36 

 

36 

 

93 

 

165 

 

62 

 

103 

 

165 

Műszaki alapismeretek   36   36 36  36 

A kertészeti termesztésben használatos 

erő- és munkagépek működtetése és kar- 

bantartása 

    

18 

  

18 

 

18 

  

18 

A faiskola speciális gépei    18  18 8 10 18 

Termesztőberendezések műszaki létesít- 

ményei és karbantartási feladataik 
    21 21  21 21 

A növényházi dísznövénytermesztésben 

használt gépek, berendezések és karban- 

tartásuk 

     

36 

 

36 

  

36 

 

36 

Öntözőrendszerek tervezése, létesítése     36 36  36 36 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 36 36 93 165 62 103 165 
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D
ís

zn
ö

v
én

y
te

rm
es

zt
és

 

 

Dísznövénytermesztés 

 

0 

 

0 

 

198 

 

252 

 

186 

 

636 

 

306 

 

330 

 

636 

Egynyári dísznövények termesztéstechno- 

lógiája 
  90   90 90  90 

Kétnyári dísznövények termesztéstechno- 

lógiája 
  18   18 18  18 

Évelő dísznövények termesztéstechnoló- 

giája 
  90   90 90  90 

A faiskolai termesztés alapjai    4  4  4 4 

Faiskolai szaporításmódok és nevelés    176  176 72 104 176 

 

 Fás szárú növények ismerete    72  72 36 36 72 

Cserepes levéldísznövények és termesz- 

téstechnológiáik 
    60 60  60 60 

Cserepes virágos dísznövények és ter- 

mesztéstechnológiáik 
    36 36  36 36 

Növényházi vágott virágok és termesztés- 

technológiáik 
    36 36  36 36 

Mikroszaporítás     54 54  54 54 

 

Növényvédelem 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

31 

 

31 

 

0 

 

31 

 

31 

A növényvédelem alapjai     10 10  10 10 

Kórokozók     10 10  10 10 

Kártevők     11 11  11 11 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 198 252 217 667 306 361 667    

V
i

rá g
k ö
t

és ze
t 

 

Virágkötészet 

 

0 

 

0 

 

180 

 

126 

 

217 

 

523 

 

234 

 

289 

 

523 

A virágkötészet alapjai   90   90 90  90 

A virágkötészet törvényei, virágkötészeti 

stílusok 
  90   90 90  90 

Tűzött virágdíszek    36 28 64 18 46 64 
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Csokrok    54 36 90 18 72 90 

Koszorúk    36 28 64 18 46 64 

Díszítő csomagolások     18 18  18 18 

Ruha- és hajdíszek     18 18  18 18 

Növény-összeültetések     36 36  36 36 

Száraz- és selyemvirágdíszek     18 18  18 18 

Virágdíszek összerendezése     35 35  35 35 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 180 126 217 523 234 289 523 
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V
ál

la
lk

o
zá

si
 i

sm
er

et
ek

 

 

Vállalkozási ismeretek 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

124 

 

124 

 

0 

 

124 

 

124 

A termelés erőforrásai, a termelési folya- 

mat elemzése 
    10 10  10 10 

A termelés folyamat szervezése, a terme- 

lés pénzügyei 
    15 15  15 15 

Vállalkozások alapítása     26 26  26 26 

Vállalkozások működtetése     28 28  28 28 

Marketing-, vezetési és szervezési ismere- 

tek 
    15 15  15 15 

Fogyasztóvédelem     15 15  15 15 

Európai uniós ismeretek alkalmazása a 

vállalkozásban 
    15 15  15 15 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 0 124 124 0 124 124 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 35 35   70   
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5. A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a 

Gyógynövénytermesztő szakmairány számára 

 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 

 

1/13. 

 

 

2/14. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 406 405 682 2069 1008 1051 2059 

  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-
 

te
k

 

 

Munkavállalói ismeretek 

 

18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

18 

 

0 

 

18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5  5 

Munkanélküliség 3     3 3  3 

 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

(t
ec

h
n

ik
u

s 
sz

ak
m

ák
 

es
et

én
)  

Munkavállalói idegen nyelv 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

62 

 

62 

 

0 

 

62 

 

62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 

   

M ez ő
g az d
a sá g
 

 

Általános alapozás 

 

0 

 

144 

 

0 

 

0 

 

0 

 

144 

 

144 

 

0 

 

144 
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Bevezetés  2    2 2  2 

Éghajlattan  19    19 19  19 

Talajtan  21    21 21  21 

Növénytan  21    21 21  21 

Állattan  21    21 21  21 

Géptan  21    21 21  21 

Földmérés  21    21 21  21 

Munka-, tűz- és környezetvédelem  18    18 18  18 

 

  

Szakmai alapozás 

 

234 

 

180 

 

0 

 

0 

 

0 

 

414 

 

414 

 

0 

 

414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése 77 55    132 132  132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek 

látogatása 
40 35    75 75  75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 41 35    76 76  76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüze- 

mekben, tangazdaságokban, képzőköz- 

pontokban 

 

76 

 

55 

    

131 

 

131 

  

131 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558    

K
er

té
sz

et
i 

is
m

er
et

ek
 

g
y

ó
g

y
n

ö
v

én
y

te
rm

es
zt

ő
k

n
ek

 

 

Termesztési alapismeretek 

 

0 

 

0 

 

72 

 

0 

 

0 

 

72 

 

72 

 

0 

 

72 

A kertészeti termesztés tárgyi feltételei   10   10 10  10 

Talajművelés   15   15 15  15 

Trágyázás   15   15 15  15 

Öntözés   15   15 15  15 

Növényvédelem   17   17 17  17 

 

Műszaki és munkavédelmi ismeretek 

 

0 

 

0 

 

36 

 

72 

 

93 

 

201 

 

36 

 

165 

 

201 

Szerszám- és anyagismeret   5   5 5  5 

Gépelemek, szerkezeti egységek   8   8 8  8 
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Belső égésű motorok   23   23 23  23 

Erőgépek    26  26  26 26 

Erőgépek és munkagépek összekapcsolása    14  14  14 14 

Járművillamosság, villanymotorok    7  7  7 7 

A kertészeti termesztés gépei    25 23 48  48 48 

A gyógy- és fűszernövény-termesztés 

eszközei, gépei 
    48 48  48 48 

A kertészeti munkavégzés biztonságtech- 

nikája 
    10 10  10 10 

Környezet- és természetvédelem     12 12  12 12 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 108 72 93 273 108 165 273 
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G
y

ó
g
y

n
ö

v
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y
te
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zt
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Gyógynövény- és drogismeret 

 

0 

 

0 

 

154 

 

0 

 

0 

 

154 

 

144 

 

0 

 

144 

Alapfogalmak   8   8 8  8 

A drogok minősítése   5   5 5  5 

Elsősorban gyökérdrogot adó gyógynövé- 

nyek 
  24   24 24  24 

Elsősorban hajtás- és levéldrogot adó 

gyógynövények 
  38   38 38  38 

Elsősorban virágdrogot adó gyógynövé- 

nyek 
  23   23 23  23 

Elsősorban termés- és magdrogot adó 

gyógynövények 
  34   34 24  24 

Egyéb drogot adó gyógynövények   15   15 15  15 

Illóolajok   7   7 7  7 

 

Gyógynövények gyűjtése és termesztése 

 

0 

 

0 

 

72 

 

198 

 

248 

 

518 

 

108 

 

410 

 

518 

Gyógynövények gyűjtése, felvásárlása   72   72 68 4 72 

A gyógynövénytermesztés alapismeretei    54  54 40 14 54 

Az állandó helyre vethető gyógynövények 

termesztéstechnológiája 
   54 22 76  76 76 

A palántaneveléssel termeszthető gyógy- 

növények termesztéstechnológiája 
   50 26 76  76 76 

A vegetatív szaporítású gyógynövények 

termesztéstechnológiája 
    62 62  62 62 

A fás szárú gyógynövények termesztés- 

technológiája 
    46 46  46 46 

Betakarítási munkák    20 46 66  66 66 

A gyógynövények feldolgozása és felvá- 

sárlása 
   20 46 66  66 66 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 226 198 248 672 252 410 662 
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F
ű

sz
er

n
ö
v
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y

-t
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m
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zt
és

 

 

Fűszernövény-termesztés 

 

0 

 

0 

 

72 

 

135 

 

155 

 

362 

 

72 

 

290 

 

362 

A fűszernövények jelentősége, csoportosí- 

tása 
  18   18 18  18 

Az egyéves fűszernövények termesztése   54 20  74 54 20 74 

A kétéves fűszernövények termesztése    20 39 59  59 59 

Az évelő fűszernövények termesztése    20 39 59  59 59 

Fontosabb meleg égövi fűszernövények    25  25  22 22 

Fűszernövények hajtatása    30 38 68  72 72 

A fűszernövények betakarítása, áruvá 

készítése és tárolása 
   20 39 59  58 58 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 72 135 155 362 72 290 362    

V
ál

la
lk

o
zá

si
 i

sm
er

et
ek

 

 

Vállalkozási ismeretek 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

124 

 

124 

 

0 

 

124 

 

124 

A termelés erőforrásai, a termelési folya- 

mat elemzése 
    10 10  10 10 

A termelési folyamat szervezése, a terme- 

lés pénzügyei 
    15 15  15 15 

Vállalkozások alapítása     26 26  26 26 

Vállalkozások működtetése     28 28  28 28 

Marketing-, vezetési és szervezési ismere- 

tek 
    15 15  15 15 

Fogyasztóvédelem     15 15  15 15 

Európai uniós ismeretek alkalmazása a 

vállalkozásban 
    15 15  15 15 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 0 124 124 0 124 124 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 35 35   70   
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6. A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a 

Gyümölcstermesztő szakmairány számára 

 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 

 

1/13. 

 

 

2/14. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 406 406 682 2070 1018 1052 2070 

  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-
 

te
k

 

 

Munkavállalói ismeretek 

 

18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

18 

 

0 

 

18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5  5 

Munkanélküliség 3     3 3  3 

 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

(t
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h
n
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u

s 
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m
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)  

Munkavállalói idegen nyelv 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

62 

 

62 

 

0 

 

62 

 

62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 

   

M ez ő
g az d
a sá g
 

 

Általános alapozás 

 

0 

 

144 

 

0 

 

0 

 

0 

 

144 

 

144 

 

0 

 

144 
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Bevezetés  2    2 2  2 

Éghajlattan  19    19 19  19 

Talajtan  21    21 21  21 

Növénytan  21    21 21  21 

Állattan  21    21 21  21 

Géptan  21    21 21  21 

Földmérés  21    21 21  21 

Munka-, tűz- és környezetvédelem  18    18 18  18 

  

Szakmai alapozás 

 

234 

 

180 

 

0 

 

0 

 

0 

 

414 

 

414 

 

0 

 

414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése 77 55    132 132  132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek 

látogatása 
40 35    75 75  75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 41 35    76 76  76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüze- 

mekben, tangazdaságokban, képzőköz- 

pontokban 

 

76 

 

55 

    

131 

 

131 

  

131 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558    

K
er

té
sz

et
i 

is
m

er
et

ek
 

g
y

ü
m

ö
lc

st
er

m
es

zt
ő

k
n

ek
 

 

Termesztési alapismeretek 

 

0 

 

0 

 

72 

 

0 

 

0 

 

72 

 

72 

 

0 

 

72 

A kertészeti termesztés tárgyi feltételei   10   10 10  10 

Talajművelés   15   15 15  15 

Trágyázás   15   15 15  15 

Öntözés   15   15 15  15 

Növényvédelem   17   17 17  17 

 

Műszaki és munkavédelmi ismeretek 

 

0 

 

0 

 

36 

 

72 

 

93 

 

201 

 

36 

 

165 

 

201 

Szerszám- és anyagismeret   5   5 5  5 

Gépelemek, szerkezeti egységek   8   8 8  8 

Belső égésű motorok   23   23 23  23 
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Erőgépek    26  26  26 26 

Erőgépek és munkagépek összekapcsolása    14  14  14 14 

Járművillamosság, villanymotorok    7  7  7 7 

A kertészeti termesztés gépei    25 23 48  48 48 

A gyümölcs- és szőlőtermesztés eszközei, 

gépei 
    48 48  48 48 

A kertészeti munkavégzés biztonságtech- 

nikája 
    10 10  10 10 

Környezet- és természetvédelem     12 12  12 12 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 108 72 93 273 108 165 273 
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G
y
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m

ö
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s 
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ő
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Gyümölcstermesztés 0 0 226 208 217 651 262 389 651 

A gyümölcstermesztés jelentősége, hely- 

zete, a gyümölcstermő növények csopor- 

tosítása, növényi részek jellemzése 

   

30 

   

30 

 

30 

  

30 

Gyümölcsös telepítése, gyümölcstermő 

növények szaporítása 
  62 68  130 62 68 130 

Gyümölcsfélék termőfelületének kialakí- 

tása, fenntartása 
  31 27  58 32 26 58 

Gyümölcsösök tápanyagellátása, talajmű- 

velése, öntözése 
  32 28  60 32 28 60 

Gyümölcstermő növények növényvédel- 

me 
  17 14  31 17 14 31 

A gyümölcs betakarítása, áruvá készítése, 

tárolása 
  20 16  36 20 16 36 

Faiskolai munkák   34   34 24 10 34 

Az almatermésűek termesztése, a csonthé- 

jasok termesztése 
   55 60 115 45 70 115 

A héjasok termesztése, a 

bogyósgyümölcsűek termesztése 
    113 113  113 113 

Különleges gyümölcsök termesztése     44 44  44 44 

 

Szőlőtermesztés 

 

0 

 

0 

 

72 

 

126 

 

186 

 

384 

 

72 

 

312 

 

384 

A szőlőtermesztés jelentősége, a szőlőnö- 

vény, a szőlő környezeti igénye 
  20   20 20  20 

Szőlőfajták   22   22 22  22 

A szőlő szaporítása   30 34  64 30 34 64 

Művelési módok    22  22  22 22 

Szőlőültetvény létesítése    38  38  38 38 

A szőlő metszése, tőkepótlási eljárások    32 29 61  61 61 

A szőlő zöldmunkái, talajmunkái     45 45  45 45 
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A szőlő tápanyagellátása, öntözése, nö- 

vényvédelme 
    76 76  76 76 

A szőlő betakarítása, feldolgozása     36 36  36 36 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 298 334 403 1035 334 701 1035 

 
   

V
ál

la
lk

o
zá

si
 i

sm
er

et
ek

 

 

Vállalkozási ismeretek 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

124 

 

124 

 

0 

 

124 

 

124 

A termelés erőforrásai, a termelési folya- 

mat elemzése 
    8 8  8 8 

A termelési folyamat szervezése, a terme- 

lés pénzügyei 
    15 15  15 15 

Vállalkozások alapítása     28 28  28 28 

Vállalkozások működtetése     28 28  28 28 

Marketing-, vezetési és szervezési ismere- 

tek 
    15 15  15 15 

Fogyasztóvédelem     15 15  15 15 

Európai uniós ismeretek alkalmazása a 

vállalkozásban 
    15 15  15 15 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 0 124 124 0 124 124 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 35 35   70   
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7. A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a Parképítő és -

fenntartó szakmairány számára 

 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 

 

1/13. 

 

 

2/14. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 432 432 682 2122 1188 934 2122 

  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-
 

te
k

 

 

Munkavállalói ismeretek 

 

18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

18 

 

0 

 

18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5  5 

Munkanélküliség 3     3 3  3 

 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

(t
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h
n

ik
u

s 
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m
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Munkavállalói idegen nyelv 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

62 

 

62 

 

0 

 

62 

 

62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 

   

M ez ő
g az d
a sá g
 

 

Általános alapozás 

 

0 

 

144 

 

0 

 

0 

 

0 

 

144 

 

144 

 

0 

 

144 
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Bevezetés  2    2 2  2 

Éghajlattan  19    19 19  19 

Talajtan  21    21 21  21 

Növénytan  21    21 21  21 

Állattan  21    21 21  21 

Géptan  21    21 21  21 

Földmérés  21    21 21  21 

Munka-, tűz- és környezetvédelem  18    18 18  18 

 

  

Szakmai alapozás 

 

234 

 

180 

 

0 

 

0 

 

0 

 

414 

 

414 

 

0 

 

414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése 77 55    132 132  132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek 

látogatása 
40 35    75 75  75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 41 35    76 76  76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüze- 

mekben, tangazdaságokban, képzőköz- 

pontokban 

 

76 

 

55 

    

131 

 

131 

  

131 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558    

P
ar

k
fe

n
n

ta
r

tá
s 

 

Munka- és környezetvédelem 

 

0 

 

0 

 

36 

 

36 

 

0 

 

72 

 

72 

 

0 

 

72 

Munkavédelmi szabályozás   6   6 6  6 

Balesetelhárítás   8   8 8  8 

Munkaegészségtan   6   6 6  6 

Kertészeti munkavédelem   11   11 11  11 

Tűzvédelem   5   5 5  5 

Környezet- és természetvédelem    15  15 15  15 

Fenntarthatóság    21  21 21  21 

 

Műszaki ismeretek 

 

0 

 

0 

 

108 

 

72 

 

62 

 

242 

 

144 

 

98 

 

242 
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Szerszám- és anyagismeret   7   7 7  7 

Gépelemek, szerkezeti egységek   7   7 7  7 

Belső égésű motorok   14   14 14  14 

Erőgépek   14   14 14  14 

Erőgépek és munkagépek összekapcsolása   7   7 7  7 

Járművillamosság, villanymotorok   14   14 14  14 

Termesztés gépei   31   31 31  31 

Parkfenntartás gépei   7 36 31 74 50 24 74 

Parképítés gépei   7 36 31 74  74 74 
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Parkfenntartás 

 

0 

 

0 

 

72 

 

144 

 

93 

 

309 

 

180 

 

129 

 

309 

Parkfenntartás alapfogalmai   30 7  37 37  37 

Fűfelületek létesítése és fenntartása   42 26 10 78 36 42 78 

Virágfelületek létesítése és fenntartása    55 32 87 53 34 87 

Fásszárúak telepítése és fenntartása    56 33 89 54 35 89 

Edényes növények és belső terek növény- 

anyagának létesítése és fenntartása 
    18 18  18 18 

 

Növényismeret 

 

0 

 

0 

 

108 

 

72 

 

62 

 

242 

 

108 

 

134 

 

242 

Alapfogalmak   30   30 30  30 

Egy- és kétnyáriak   30 8 7 45 30 15 45 

Évelők   34 14 15 63 34 29 63 

Lombhullató díszfák, díszcserjék, kúszó- 

cserjék 
  7 40 26 73 7 66 73 

Örökzöldek   7 10 7 24 7 17 24 

Cserepes dísznövények     7 7  7 7 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 324 324 217 865 504 361 865    

P
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k
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Kerttechnika 

 

0 

 

0 

 

72 

 

108 

 

124 

 

304 

 

72 

 

232 

 

304 

Építőanyag-ismeret   33   33 33  33 

Geodézia, tereprendezés   25 7 7 39 11 28 39 

Alapozás, szigetelés, falazat, támfal, 

lépcső, út 
  7 31 29 67 7 60 67 

Faszerkezetek, famunkák, fémszerkezetek 

munkái, felületvédelem, kerítések, kapuk, 

pergolák, lugasok, fa teraszok 

   

7 

 

24 

 

29 

 

60 

 

7 

 

53 

 

60 

Vízarchitektúrák, öntözőrendszerek    22 22 44 7 37 44 
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Sziklakert, tetőkert, zöldfal, kisarchitektú- 

rák, játszótér, sportpálya 
   24 26 50 7 43 50 

A parképítés folyamata     11 11  11 11 
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Kerttervezés 

 

0 

 

0 

 

36 

 

0 

 

155 

 

191 

 

36 

 

155 

 

191 

Kertesztétika   36   36 36  36 

Tervdokumentáció     24 24  24 24 

Településökológia     15 15  15 15 

Házikertek tervezése     27 27  27 27 

Települési zöldfelületek tervezési alapel- 

vei 
    16 16  16 16 

Kerttörténet     25 25  25 25 

Műszaki rajz, szabadkézi látványterv, 

számítógépes kerttervezés 
    26 26  26 26 

Projektdokumentáció     22 22  22 22 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 108 108 279 495 108 387 495    

V
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o
zá
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er

et
ek

 

 

Vállalkozási ismeretek 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

124 

 

124 

 

0 

 

124 

 

124 

A termelés erőforrásai, a termelési folya- 

mat elemzése 
    10 10  10 10 

A termelési folyamat szervezése, a terme- 

lés pénzügyei 
    15 15  15 15 

Vállalkozások alapítása     26 26  26 26 

Vállalkozások működtetése     28 28  28 28 

Marketing-, vezetési és szervezési ismere- 

tek 
    15 15  15 15 

Fogyasztóvédelem     15 15  15 15 

Európai uniós ismeretek alkalmazása a 

vállalkozásban 
    15 15  15 15 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 0 124 124 0 124 124 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 35 35   70   



526 
 

 

 

8. A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a 

Zöldségtermesztő szakmairány számára 

 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 

 

1/13. 

 

 

2/14. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 412 414 682 2084 1096 988 2084 

  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-
 

te
k

 

 

Munkavállalói ismeretek 

 

18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

18 

 

0 

 

18 

Álláskeresés 5     5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5     5 5  5 

Munkanélküliség 3     3 3  3 

 

M
u

n
k
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ál

la
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i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

(t
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h
n
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u

s 
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Munkavállalói idegen nyelv 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

62 

 

62 

 

0 

 

62 

 

62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11  11 11 

Állásinterjú     20 20  20 20 

   

M ez ő
g az d
a sá g
 

 

Általános alapozás 

 

0 

 

144 

 

0 

 

0 

 

0 

 

144 

 

144 

 

0 

 

144 
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Bevezetés  2    2 2  2 

Éghajlattan  19    19 19  19 

Talajtan  21    21 21  21 

Növénytan  21    21 21  21 

Állattan  21    21 21  21 

Géptan  21    21 21  21 

Földmérés  21    21 21  21 

Munka-, tűz- és környezetvédelem  18    18 18  18 

 

  

Szakmai alapozás 

 

234 

 

180 

 

0 

 

0 

 

0 

 

414 

 

414 

 

0 

 

414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése 77 55    132 132  132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek 

látogatása 
40 35    75 75  75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 41 35    76 76  76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüze- 

mekben, tangazdaságokban, képzőköz- 

pontokban 

 

76 

 

55 

    

131 

 

131 

  

131 

Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558   

M
u

n
k

a-
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s 
k
ö
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y
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- 

v
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em

 

 

Kertészeti munka- és környezetvédelem 

 

0 

 

0 

 

36 

 

0 

 

0 

 

36 

 

36 

 

0 

 

36 

A kertészeti munkavégzés biztonságtech- 

nikája 
  18   18 18  18 

Környezet- és természetvédelem   18   18 18  18 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 36 0 0 36 36 0 36    

Z ö l d s é g t e r m e s z t é s 

 

Zöldségtermesztési ismeretek 

 

0 

 

0 

 

180 

 

180 

 

403 

 

763 

 

288 

 

475 

 

763 

A zöldségtermesztés jelentősége, helyzete; 

a zöldségnövények fogalma, csoportosítá- 

sa 

   

14 

   

14 

 

14 

  

14 

A zöldségnövények környezeti igényei   21  15 36 21 15 36 
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A zöldségnövények termesztési módjai, 

termesztőberendezések 
  25  42 67 25 42 67 

A zöldségnövények szaporítása, palánta- 

nevelés 
  30 50 78 158 50 108 158 

A zöldségfélék tápanyag-utánpótlása, 

talajművelése, öntözése 
  50 50 78 178 82 96 178 

A zöldségfélék speciális ápolási munkái    28 78 106 28 78 106 

A zöldségfélék növényvédelme   10 14 33 57 10 47 57 

A zöldségfélék betakarítása, áru- 

előkészítése, tárolása 
  16 30 79 125 44 81 125 

A zöldségvetőmag-termesztés    8  8  8 8 

Zöldségnövény-ismeret   14   14 14  14 

 

  

Zöldségnövények termesztése 

 

0 

 

0 

 

0 

 

180 

 

217 

 

397 

 

0 

 

397 

 

397 

Levélzöldségek termesztéstechnológiája    17 28 45  45 45 

Káposztafélék termesztéstechnológiája    22 28 50  50 50 

Gyökérzöldségek termesztéstechnológiája    24 28 52  52 52 

Hagymafélék termesztéstechnológiája    21 28 49  49 49 

Kabakosok termesztéstechnológiája    30 28 58  58 58 

Hüvelyesek termesztéstechnológiája    15 28 43  43 43 

Burgonyafélék termesztéstechnológiája    28 28 56  56 56 

Egyéb zöldségnövények termesztéstech- 

nológiája 
   23 21 44  44 44 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 180 360 620 1160 288 872 1160    

M
ű

sz
ak

i 
is

m
er

et
ek

 

 

Műszaki ismeretek 

 

0 

 

0 

 

72 

 

54 

 

0 

 

126 

 

72 

 

54 

 

126 

Szerszám- és anyagismeret   12   12 12  12 

Gépelemek, szerkezeti egységek   14   14 14  14 

Belső égésű motorok   14   14 14  14 

Erőgépek   6   6 6  6 



529 
 

Erőgépek és munkagépek összekapcsolása   7   7 7  7 

Járművillamosság, villanymotorok   7   7 7  7 

Termesztés, növényápolás gépei   12 54  66 12 54 66 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 72 54 0 126 72 54 126 
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G
az

d
ál

k
o

d
ás

i 
is

m
er

et
ek

 

 

Vállalkozási ismeretek 

 

0 

 

0 

 

124 

 

0 

 

0 

 

124 

 

124 

 

0 

 

124 

A termelés erőforrásai, a termelési folya- 

mat elemzése 
  8   8 8  8 

A termelési folyamat szervezése, a terme- 

lés pénzügyei 
  15   15 15  15 

Vállalkozások alapítása   28   28 28  28 

A vállalkozás működtetése   28   28 28  28 

Marketing-, vezetési és szervezési ismere- 

tek 
  15   15 15  15 

Fogyasztóvédelem   15   15 15  15 

Európai uniós ismeretek alkalmazása a 

vállalkozásban 
  15   15 15  15 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 124 0 0 124 124 0 124 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 35 35   70   
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

 

 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 18/18 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, megha- 

tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen 

foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói 

jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az eh- hez 

a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkaválla- láshoz, 

a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi 

tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18/18 óra 
 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál- 

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé- 

lyisége jellemvoná- 

sait, annak pozití- 

vumait. 

 

Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma- 

zására. Megjelené- 

sében igényes, vi- 

selkedésében visz- 

szafogott. Elkötele- 

zett a szabályos 

foglalkoztatás mel- 

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon követésére. 

 

 

Szakképzési mun- 

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés tartalmi 

és formai követel- 

ményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

álláskeresés mód- 

szereit. 

 

Ismeri a formális és 

informális álláske- 

resési technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere- 

sési portálokon 

információkat ke- 

res, rendszerez. 

3.1.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.1.1.6.1 Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismere- 

te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) 

ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsola- tok, 

kapcsolati hálózat fontossága 

 

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, köz- 

alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói mun- 

kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 
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A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

3.1.1.6.4 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzé- 

sek, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 
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3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület 

(technikus szakmák ese- tén) 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 62/62 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62/62 óra 
 

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés- 

re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják va- 

lósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, 

megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 

jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 

megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 

számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcso- 

latosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, vala- 

mint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a 

munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 
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3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskere- 

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere- 

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az álláskere- 

sést segítő fórumo- 

kat, álláshirdetése- 

ket tartalmazó for- 

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás- 

keresésben segítő 

szervezeteket, mun- 

kaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- 

lyes kompetenciái- 

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kés- 

zségeit idegen nyel- 

ven fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter- 

netes böngészőket 

és álláskereső portá- 

lokat, és ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, vég- 

zettségének, képes- 

ségeinek megfelelő- 

en álláshirdetéseket 

kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj- 

zot fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- 

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, me- 

lyet a megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé- 

nyét, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel- 

ven. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségé- 

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai 

szabályokat. 
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Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés folya- 

matának figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje- 

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- 

lelni. 

Digitális forma- 

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé- 

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá- 

nyok letöltése és 

hozzáadása. 

 
Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állás- 

nak megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter- 

jú menetét, tisztá- 

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs- 

csel és nyelvtani 

tudással rendelke- 

zik. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

A megpályázni 

kívánt állással kap- 

csolatban képes az 

internetről informá- 

ciót szerezni. 

 

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- 

zéskor vagy a kap- 

csolódó telefonbe- 

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart- 

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame- 

lyek az interjú so- 

rán, az interjút 

megelőző és esetle- 

gesen követő tele- 

fonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhet- 

nek. 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan tele- 

fonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A munkaszerződé- 

sek, munkaköri 

leírások szókincsét 

munkájára vonatko- 

zóan alapvetően 

megérti. 

Ismeri a munka- 

szerződés főbb 

elemeit, leggyako- 

ribb idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét értel- 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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mezni tudja. 

 

 

 

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin- cset 

idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 

gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer- ni, 

hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirde- tés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej- 

lesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompe- 

tenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti- 

pikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes- 

séggel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel- 

ményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt 

gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, ho- 

gyan lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 

3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában  és 

a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek 

legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez 

passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, 
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épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 

szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélge- 

tésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak 

fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de 

a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során re- ceptív 

készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

 

3.2.1.6.4 Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikáci- ót 

folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségek- ről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni 

a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz- 

nált kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz ar- ra, 

hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értel- mezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de 

a témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív kés- zségek 

is fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása 

során az olvasott szövegértés is fejleszthető. 
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3.3 Mezőgazdaság megnevezésű tanulási terület 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 558/558 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület betekintést nyújt a tanulók számára a mezőgazdaság szakterületeinek alapja- 

iba. Ismerteti a szakmák elméleti alapvetéseit, és bemutat néhány, a szakterületek tevékenysé- 

geit folytató üzemet, illetve céget. Mindemellett lehetőséget ad a mezőgazdasági terület egy- egy 

neves intézményének, intézetének, valamint szaktekintélyének megismerésére. 

 

3.3.1 Általános alapozás tantárgy 144/144 

óra 
 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az általános alapozás megnevezésű tantárgy ismerteti a mezőgazdasági szakmák elméleti 

alapjait. Felkészíti a tanulót az ágazati alapozó vizsgára és a szakirányválasztásra. 

 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

biológia 

 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja a me- 

teorológiai mérő- 

eszközöket. 

Magyarország ég- 

hajlata, agrometeo- 

rológiája, az éghaj- 

latot befolyásoló 

tényezők 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Felismeri, megne- 

vezi és leírja a talaj 

típusát, tulajdonsá- 

gait. 

Talaj képződése, 

összetétele, tulaj- 

donságai, típusai, 

javítása, védelme 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

Kooperatív és sza- 

bálykövető 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja a nö- 

vényi sejteket, szö- 

veteket, szerveket, a 

növényi szaporo- 

dás- és szaporítás- 

módokat. 

 

 

Sejttan, szövettan, 

morfológia, rend- 

szertan 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Tisztában van a 

gazdasági állatok 

eredetével, háziasí- 

tásával, rendszere- 

zésével, felismeri és 

megnevezi magatar- 

tásformáikat. 

 

Gazdasági állatok 

eredete, háziasítása, 

rendszerezése, ma- 

gatartásformái 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

erőgépek főbb szer- 

kezeti egységeit, 

tisztában van azok 

karbantartásának 

módjával. 

Mezőgazdasági erő- 

és munkagépek 

csoportosítása, 

alkalmazási terüle- 

tei, szerkezeti egy- 

ségei, karbantartása 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Használja a földmé- 

résben alkalmazott 

hossz-, terület- 

mértékegységeket, 

méretarányt, terüle- 

tet számít. 

 

A Föld és a térké- 

pek jellemzői, tar- 

talmuk, földügyi 

alapismeretek 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Alkalmazza a mun- 

ka-, tűz- és környe- 

zetvédelem szabá- 

lyait. 

Munka-, tűz- és 

környezetvédelmi 

alapismeretek 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.1.6.1 Bevezetés 

A mezőgazdasági termelés jelentősége, ágazatai 

 

3.3.1.6.2 Éghajlattan 
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Az élőlényeket befolyásoló éghajlati tényezők, általános meteorológiai fogalmak: idő, idő- járás, 

éghajlat, légkör, légköri elemek, légkör összetétele, légnyomás, szél, csapadék, lég- hőmérséklet, 

talajhőmérséklet, páratartalom, napsütés 

Magyarország éghajlata, agrometeorológiája, az éghajlatot befolyásoló tényezők Meteorológiai 

mérőeszközök (nedvességmérő, hőmérő, a csapadékmérés eszközei, a talaj- hőmérséklet 

meghatározásának eszközei, a szél irányának, erősségének, sebességének mé- résére alkalmazható 

eszközök) 

 

3.3.1.6.3 Talajtan 

A talaj fogalma, a talajképződés 

A talajok összetétele, fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai (kötöttség, kémhatás, szerke- zet, víz-

, levegő-, hőgazdálkodás, tápanyag-gazdálkodás) 

A talajok fő típusai, talajjavítás, talajvédelem 

 

3.3.1.6.4 Növénytan 

A sejt fogalma, élő és élettelen részei; a növényi szövet fogalma, típusai 

A növényi szerv fogalma, a gyökér, a szár, a levél, a virág és virágzat, a termés fogalma, feladata, 

fejlődési fázisai 

Növények rendszerezése (a rendszertan fogalma, rendszertani egységek, a faj és a fajta fo- galma) 

A növények szaporodása, szaporítása: ivaros és ivartalan szaporításmódok 

 

3.3.1.6.5 Állattan 

Alapfogalmak (gazdasági állatok, háziállatok, állattartás, állatszaporítás, állattenyésztés) A 

gazdasági állatok eredete, a háziasítás 

A gazdasági állatok rendszerezése: faj, fajta (a fajták felosztása, a fajtatisztaság, a telivér, a félvér, a 

fajta változatai, a fajtán belüli rendszertani egységek), a típus 

Az állatok magatartásformái 

3.3.1.6.6 Géptan 

Mezőgazdasági erő- és munkagépek csoportosítása, alkalmazási területe Az 

erőgépek fő szerkezeti egységei, azok feladata 

Karbantartás jelentősége, kezelési-karbantartási utasítás, a karbantartás anyagai, eszközei, szerszámai 

A precíziós gépesítés alapjai 

 

3.3.1.6.7 Földmérés 

A Föld alakja, jellemzői, méretei 
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A földmérésben használatos hossz- és terület-mértékegységek A 

térképek fogalma, méretarányuk, fajtáik, tartalmuk 

A digitális térkép, földmérési alaptérkép tartalma 

Földügyi alapismeretek 

Területszámítások 

 

3.3.1.6.8 Munka-, tűz- és környezetvédelem 

Munkavédelem fogalma, feladata, területei 

A munkavállalók jogai és kötelességei 

Baleset, munkabaleset, üzemi baleset fogalma, teendők baleset esetén 

Védőeszközök feladata, csoportosítása 

A munkavégzés tárgyi- és személyi feltételei 

Munkavédelmi oktatás célja, módja, ideje 

A villamosság biztonságtechnikája 

A villamos készülékek használatának szabályai A 

tűzvédelem feladatai 

Éghető anyagok tűzosztályba sorolása, jelképei 

Égéselméleti alapfogalmak, a tűzoltás lehetőségei és módjai, anyagai 

Tűzoltó eszközök és készülékek 

Környezet, környezetvédelem fogalma, célja, feladatai Az 

elsősegélynyújtás általános szabályai 

 

 

3.3.2 Szakmai alapozás tantárgy 414/414 

óra 
 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy bemutat néhány, a szakterületek tevékenységeit folytató üzemet, illetve céget, va- 

lamint lehetőséget nyújt a mezőgazdasági terület néhány egy-egy intézményének, intézetének és 

szaktekintélyének megismerésére. 

 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 
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3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Szakmai ágazati 

tevékenységeket 

végez. 

Mezőgazdasági 

alapismeretek 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Céltudatos, norma- 

alkalmazó, koopera- 

tív, szabálykövető 

Internetes informá- 

ciógyűjtés 

Szakmai üzemet, 

intézményt, céget 

látogat. 

Szakmai üzemek, 

intézmények, cégek 

ismerete 

 

Irányítással 

Internetes informá- 

ciógyűjtés, fényké- 

pezés 

Szakosító tartalmú 

előadást hallgat. 

Mezőgazdasági 

alapismeretek 

 

Irányítással 

Digitális jegyzet 

készítése, fényké- 

pezés 

 

 

3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.2.6.1 Szakmai ágazati tevékenységek végzése 

Mezőgazdasági gépész tevékenységek végzése 

Növénytermesztő, illetve állattenyésztő vagy lovászati tevékenységek végzése 

Kertészeti-, illetve virágkötő vagy parképítő tevékenységek végzése 

Erdészeti tevékenységek végzése 

Földmérő tevékenységek végzése 

 

3.3.2.6.2 Szakmai üzemek, intézmények, cégek látogatása 

Szakmai üzemek látogatása 

Szakmai intézmények látogatása 

Szakmai cégek látogatása 

 

3.3.2.6.3 Szakosító tartalmú előadások hallgatása 

Mezőgazdasági gépész előadások hallgatása 
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Növénytermesztő, illetve állattenyésztő vagy lovászati előadások hallgatása 

Kertészeti, illetve virágkötő vagy parképítő előadások hallgatása 

Erdészeti előadások hallgatása 

Földmérő előadások hallgatása 

 

3.3.2.6.4 Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüzemekben, tangazdaságokban, kép- 

zőközpontokban. 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüzemekben Szakosító 

tartalmú gyakorlatok tangazdaságokban Szakosító tartalmú 

gyakorlatok képzőközpontokban 
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3.4 Vállalkozási ismeretek megnevezésű tanulási terület 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 124/124 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület biztosítja azt a tudást, amelynek birtokában a zöldségtermesztő önálló vál- 

lalkozói tevékenységet végezhet. 

 

3.4.1 Vállalkozási ismeretek tantárgy 124/124 

óra 
 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja a gazdasági alapfogalmak és a vállalkozási formák főbb jellem- 

zőinek megismertetése. További cél, hogy a tanulók képesek legyenek az önálló gazdálkodás 

megtervezésére, a lehetőségeiknek megfelelő gazdálkodási forma kiválasztására, annak mű- 

ködtetésére, szükség esetén megszüntetésére. Megismerjék a munka világát szabályozó elő- 

írásokat, az alapvető munkajogi, fogyasztóvédelmi, adózási szabályokat, és ismereteiket a 

gyakorlatban is tudják alkalmazni. 

 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

matematika, munkavállalói ismeretek 

 

3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Döntéseket hoz a 

hatékony működés 

érdekében. 

A termelés erőfor- 

rásai 

 

Teljesen önállóan 

 Internetes forrásból 

információt gyűjt. 
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Értékesíti a meg- 

termelt termékeket. 

A termékáramlási 

folyamat összete- 

vői, pénzügyi alap- 

fogalmak 

 

Teljesen önállóan 

 

Törekszik a szak- 

nyelv pontos és 

szakszerű használa- 

tára. 

Fogékony a logikus 

gondolkodásra, a 

matematikai ismere- 

tek gyakorlati al- 

kalmazására. 

Nyitott az új isme- 

retekre, új megoldá- 

sokra. 

Törekszik saját 

tanulási céljainak 

megfogalmazására. 

 

Internetes forrásból 

információt gyűjt. 

 

Vállalkozást alapít. 

A vállalkozások 

alapításának jogi és 

gazdasági ismeretei 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt. 

Vállalkozást mű- 

ködtet. 

A vállalkozások 

működtetésének 

követelményei 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt. 

Piackutatást végez, 

irányítói feladatokat 

lát el. 

A marketing jelen- 

tősége, szerepe a 

vállalkozásban 

 

Teljesen önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt. 

Értékesítést végez. Fogyasztóvédelmi 

alapismeretek 

Teljesen önállóan Internetes forrásból 

információt gyűjt. 

Pályázatot készít. Pályázati és támo- 

gatási rendszerek 

Teljesen önállóan Internetes forrásból 

információt gyűjt. 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.1.6.1 A termelés erőforrásai, a termelési folyamat elemzése 

A termelés eszközrendszere (befektetett eszközök, forgóeszközök, termőföld, munkaerő), az 

eszközök hatékony működtetésének összefüggései 

A termelés ráfordításai és költségei, a termelési tevékenység eredménye, hatékonyságot ki- fejező 

mutatók képzése 

 

3.4.1.6.2 A termelési folyamat szervezése, a termelés pénzügyei 

A termelés reálszférája: beszerzés, termelés, készletezés, minőség-ellenőrzés, értékesítés 

A termelés pénzügyei: a pénz szerepe a piacgazdaságban, pénzintézeti rendszer, pénzinté- zetek 

tevékenysége, pénzforgalom típusai, jellemzői, hitelezés értékpapírok és tőzsde 

 

3.4.1.6.3 Vállalkozások alapítása 

A vállalkozások csoportosítása: 

‒ A vállalkozás fogalma, általános jellemzői, feltételei 

‒ Egyéni és társas vállalkozás, szövetkezetek jellemzői, működésének szabályai 

Az alapítás folyamata, közreműködő szervezetek, szükséges dokumentumok, cégbejegy- zés, 

cégfelügyelet, érdekképviseletek 

A vállalkozási formák közötti választás szempontjai 

 

3.4.1.6.4 Vállalkozás működtetése 

Ráfordítások, költségek, hozamok, bevételek meghatározása 
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Jövedelem, jövedelmezőség, fedezet, hatékonyság meghatározása, elemzése 

Adózási alapismeretek, adózási, nyilvántartási kötelezettségek tartalma, formái, elemei 

Adóbevallás elkészítése egyéni vállalkozó esetén 

Jogi alapismeretek, szerződések 

Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése (alaki, tartalmi, formai követelmények), 

számlakitöltés, nyugta kiállítása, készpénzátvételi elismervény kiállítása 

A társadalombiztosítás fogalma, alapvető társadalombiztosítási fogalmak 

Vállalkozások tevékenységének tervezéséhez, folytatásához, ellenőrzéséhez szükséges in- 

formációk, adatok gyűjtése, tárolása, rendszerezése: eszköz-, anyag- és készletnyilvántar- tások 

vezetése, leltározás, selejtezés, technológiai terv készítése 

Az őstermelői és kistermelői tevékenység jellemzői, működésének szabályai 

Vállalkozás megszűnése, megszüntetése, átalakulás 

A vállalkozás eszközeinek értékelése 

 

3.4.1.6.5 Marketing-, vezetési és szervezési ismeretek 

A piackutatás fogalma, a piackutatás formái 

A marketingmix és elemei: árképzés, értékesítés, promóció 

Kommunikáció: üzleti levelezés, üzleti tárgyalás 

Árajánlat, üzleti terv készítése 

A vezetés fogalma, szintjei, a vezetői munka szakaszai 

Vezetési módszerek, stílusok 

A munka hatékony szervezése 

3.4.1.6.6 Fogyasztóvédelem Online 

adásvételi és szolgáltatási szerződés 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje) 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

Piacfelügyeleti alapfogalmak (biztonságos termék, CE megfelelőségi jelölés) 

Szavatossági, jótállási igények intézése (jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés ideje) 

 

3.4.1.6.7 Európai uniós ismeretek alkalmazása a vállalkozásban 

Az Európai Unió, intézményi és finanszírozási rendszere 

Európai uniós pénzügyi alapok, pályázati rendszerek felkutatása, pályázatkészítés 

Európai uniós és nemzeti támogatások igénylése 

3.5 Műszaki ismeretek megnevezésű tanulási terület a 

Dísznövénytermesztő, virágkötő szakmairány számára 
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A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 165/165 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület betekintést nyújt a dísznövénytermesztésben használt korszerű eszközök, 

gépek és berendezések működésének alapelveibe. Lehetőséget teremt az eszközök, gépek, 

berendezések használatára a dísznövénytermesztés munkafolyamataiban, és legfontosabb kar- 

bantartási munkáik elvégzésére. 

 

3.5.1 Műszaki ismeretek tantárgy 165/165 

óra 
 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja az általános műszaki ismeretek átadásán túl a dísznövényter- 

mesztésben használt erő- és munkagépek, eszközök működési elvének, szerkezetének megis- 

mertetése. További cél, hogy a tanulók képesek legyenek a kertészetben alkalmazott kéziszer- 

számok, eszközök készségszintű használatára, a gépek, berendezések szakszerű üzemeltetésé- 

re, az egyszerűbb javítások elvégzésére, az eszközök, berendezések, gépek karbantartására. 

 

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

matematika, százalékszámítás, területszámítás 

 

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 
Felismeri és meg- 

nevezi a gépeleme- 

ket. 

A dísznövényter- 

mesztésben használt 

eszközök, gépek, 

berendezések fel- 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Együttműködő, 
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építésének és mű- 

ködésének alapjai 

körültekintő 

Munkájában precíz, 

rendszerető és fele- 

lősségteljes 

Nyitott az új isme- 

retekre, új megoldá- 

sokra 

Törekszik saját 

tanulási céljainak 

megfogalmazására 

Működteti és kar- 

bantartja a kertésze- 

ti termesztésben 

használatos erő és 

munkagépeket. 

Talajművelő, táp- 

anyag-visszapótló 

és növényvédő 

gépek, szállító- és 

rakodógépek, öntö- 

zőberendezések 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

kertészeti termesz- 

tésben használt erő- 

és munkagépekről. 

 

Működteti és kar- 

bantartja a faiskola 

speciális gépeit. 

Faiskolai traktorok, 

csemeteültető gé- 

pek, a növényápolás 

és a kitermelés 

gépei 

 

 

Irányítással 

 

Működteti és kar- 

bantartja a 

termesztőberendezé 

sek műszaki léte- 

sítményeit. 

Növényházak fel- 

építése, szerkezete 

Fűtésrendszerek, 

víz- és tápanyagel- 

látó berendezések 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Működteti és kar- 

bantartja a növény- 

házi dísznövény- 

termesztésben hasz- 

nált gépeket, beren- 

dezéseket. 

 

 

Cserepező-, ültető- 

gépek, növényházi 

automatikák 

 

 

Irányítással 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

legkorszerűbb nö- 

vényházi 

automatikákról, a 

számítógép-vezérelt 

termesztésről. 

 

Automata öntöző- 

rendszereket tervez, 

létesít. 

 

Az automata öntö- 

zőrendszerek anya- 

gai, működési elvei 

tervezési és kivite- 

lezési feladatai 

 

 

Irányítással 

Internetes forrásból 

információt gyűjt az 

automata öntöző- 

rendszerekről, azok 

alkalmazási terüle- 

teiről a dísznövény- 

termesztésben. 

 

 

3.5.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.1.6.1 Műszaki alapismeretek 

Műhely kéziszerszámainak megismertetése, a használat gyakorlása A 

gépek anyagai, megmunkálhatósága 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Anyagismeret – fémes és nemfémes anyagok, tüzelő- és kenőanyagok tulajdonságai, fel- használása 
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A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, tengelykapcso- lók, 

szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), feladata, fajtái, jellemzői, működésük, kar- bantartásuk, 

jellegzetes meghibásodásuk 

Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás), áttétel 

Mozgást átalakító gépelemek, típusai, jellemzőik. Az Otto-motorok, dízelmotorok szerke- zete, 

működése 

Az üzemanyag-ellátó rendszerek, a kenési rendszer és a hűtési rendszer, valamint a levegő- szűrő 

fő részei, működése, karbantartása, légtelenítés, hidegindítás, indítások gyakorlása 

A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása 

Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, tengelykapcsoló, 

sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék) 

Teljesítményleadó tengely, függesztőszerkezet, vonószerkezet A 

járószerkezet és a kormányzás 

A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása A 

járművek elektromos berendezései 

Az akkumulátor működése, karbantartása 

Az indítómotor, a generátor, a gyújtórendszer és a világítóberendezések, üzemeltetésük, 

karbantartásuk 

Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása A 

hárompont-felfüggesztés és állítási lehetőségei 

Vonóhorog, teljesítményleadó tengely, hidraulikus és elektromos csatlakoztatás Traktor és 

pótkocsi, traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása, szétkapcsolása A csatlakoztatás 

biztonságtechnikája, járműszerelvény vezetése 

A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a járművön, feladatuk, működésük, 

karbantartásuk (akkumulátor, generátor, indítómotor, világítás, biztosítékok) 

Váltóáramú motorok indítása, üzemeltetése 

 

3.5.1.6.2 A kertészeti termesztésben használatos erő- és munkagépek működtetése és 

karbantartása 

A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, beállítá- sok, az 

üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló eszközökkel (ágyeke, tárcsa, 

kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs kapák) 

Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az erőgéphez A 

növényvédő gépek (csoportosításuk, cseppképzési módjaik, a hidraulikus porlasztású, 

légporlasztásos és szállítólevegős gépek fő részei, működésük bemutatása, üzemeltetésük, 

szabályozásuk, karbantartásuk, szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei, porozógépek, csávázók, 

a permetezőgépek automatikái, permetlé-összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása, az 

üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai) 
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A szállítás, rakodás gépei (biztonsági előírásaik, a traktoros pótkocsik felépítése, a csatla- koztatás, 

vontatás gyakorlása, billenthető pótkocsik üzemeltetése, kerti traktor és pótkocsi összekapcsolása, 

karbantartási teendők, munkabiztonsági követelmények, elektromos és gázüzemű rakodók) 

Az öntözés berendezései (szivattyúk, vezetékek, szórófejek, zárószerkezetek, kézi áttelepí- tésű 

vagy mobil berendezések), összeszerelésük, szétszerelésük, üzemeltetésük, karbantar- tásuk) 

 

3.5.1.6.3 A faiskola speciális gépei 

Faiskolai traktorok, a telepítés gépei, csemeteültetők, a növényápolás gépei, a kitermelés gépei. 

Karbantartási feladatok 

 

3.5.1.6.4 Termesztőberendezések műszaki létesítményei és karbantartási feladataik 

A növényházak feladata, fajtái, szerkezete, fűtése (melegvíz-, forróvíz-, gőz-, termál-, ta- laj- 

és levegőfűtés), a fűtésszabályozás alapjai 

Tüzelési módok, kazánok (gáz- és olajkazán, szilárdtüzelésű kazánok), a fűtőberendezések 

automatizálása 

A növényházak vízellátása, alkalmazott öntözési módok, tápoldatozás, automatizálási lehe- tőségek, 

környezetbarát zárt rendszerek 

Világítás, árnyékolás, sötétítés, szén-dioxid-pótlás 

Növényházak automatizált, számítógépes üzemeltetése 

Talajfertőtlenítés, gőzölés 

Karbantartási feladatok 

 

3.5.1.6.5 A növényházi dísznövénytermesztésben használt gépek, berendezések és 

karbantartásuk 

Cserepezőgépek, növényházi automatikák, tápoldatkészítés, növényvédelmi gépek, karban- 

tartásuk 

 

3.5.1.6.6 Öntözőrendszerek tervezése, létesítése 

Automata öntözőrendszerek anyagai, típusai, tervezésük szempontjai, megtervezésük, kivi- 

telezésük, karbantartásuk 

3.6 Dísznövénytermesztés megnevezésű tanulási terület a 

Dísznövénytermesztő, virág- kötő szakmairány számára 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 667/667 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 
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A tanulási terület megismerteti a külső és belső terek díszítésére szolgáló növényeket, jelleg- 

zetességeiket, díszítőértéküket. A képzés végére a tanulók képesek lesznek valamennyi dísz- 

növénycsoportba tartozó növény szaporítására és felnevelésére az értékesítésig. 

 

3.6.1 Dísznövénytermesztés tantárgy 636/636 

óra 
 

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók biztonsággal felismerjék a dísznövényeket, azo- kat 

szakszerűen szaporítsák és neveljék, megismerjék és ki tudják választani a megfelelő 

technológiát. 

 

3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

biológia, növényszervezettan, növényrendszertan 

 

3.6.1.4 A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja a dísz- 

növényeket magyar 

és tudományos 

nevükön. 

Egynyári, kétnyári, 

évelő dísznövények 

Lombhullató és 

örökzöld díszfák, 

díszcserjék 

Cserepes virágos és 

levéldísznövények 

Vágott virágok 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
Precizitás 

 

 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

dísznövényekről. 

Elvégzi a dísznövé- 

nyek szaporítását. 

Ivaros és ivartalan 

szaporításmódok 

Teljesen önállóan  
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Elvégzi a dísznövé- 

nyek általános és 

speciális ápolási 

munkáit. 

Általános ápolási 

munkák (öntözés, 

tápanyag- 

utánpótlás, növény- 

védelem) 

Speciális ápolási 

munkák (faiskolai 

nevelési munkák, 

metszés) 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Technológiai fegye- 

lem betartása 

Együttműködés 

Felelősségtudat 

 

Elvégzi a dísznövé- 

nyek áruvá készíté- 

sének munkáit. 

Csomagolás, tisztí- 

tás 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Felismeri, megne- 

vezi és leírja a 

mikroszaporítás 

anyagait, eszközeit. 

 

A szövettenyésztés 

eszközei, anyagai 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Elvégzi a szövette- 

nyésztés munkamű- 

veleteit. 

Táptalaj készítése 

Vágástechnikák, új 

táptalajra helyezés 

Kiültetés, akklima- 

tizáció 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.1.6.1 Egynyári dísznövények termesztéstechnológiája 

Az egynyári dísznövények fogalma, jelentősége, csoportosítása 

Egynyáriak magról szaporítása és lehetséges technológiái a magvetéstől a készáruvá neve- lésig. A 

szaporítás során használt anyagok, eszközök, gépek 

A magvetés közegei, földkeverék összeállítása 

A magról szaporítható egynyári dísznövények ismerete, morfológiai jellemzésük, szaporí- tásuk, 

nevelésük sajátosságai 

Egynyáriak dugványról szaporítása és lehetséges technológiái a dugványozástól a készáru- vá 

nevelésig. A szaporítás során használt anyagok, eszközök, gépek 

Növényismereti lista/Egynyári dísznövények: 

‒ Begonia semperflorens ‒ Tagetes patula 

‒ Begonia x tuberhybrida ‒ Verbena hybrida 

‒ Lobelia erinus ‒ Zinnia elegans 

‒ Pennisetum villosum ‒ Cosmos bipinnatus 

‒ Salvia splendens ‒ Portulaca grandiflora 

‒ Salvia farinacea ‒ Lobularia maritima 

‒ Senecio cineraria ‒ Vinca rosea 

‒ Ageratum x houstonianum ‒ Alternanthera ficoidea 
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‒ Antirrhinum majus ‒ Iresine herbstii 

‒ Celosia plumosa ‒ Iresine lindenii 

‒ Dahlia hortensis ‒ Pilea microphylla 

‒ Gazania rigens ‒ Lantana camara 

‒ Heliotropium arborescens ‒ Petunia Surfinia fajtacsoport 

‒ Impatiens walleriana ‒ Bidens ferulifolia 

‒ Petunia hybrida ‒ Solenostemon scutellarioides 

‒ Rudbeckia hirta ‒ Bacopa sp. 

‒ Tagetes erecta ‒ Plectranthus forsteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.6.1.6.2 Kétnyári dísznövények termesztéstechnológiája 

A kétnyári dísznövények fogalma, jelentősége, csoportosítása, szaporítása és lehetséges technológiái 

a készáruvá nevelésig. A szaporítás során használt anyagok, eszközök, gépek Kétnyári dísznövények 

ismerete, morfológiai jellemzőik, szaporításuk, nevelésük sajátosságai 
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Növényismereti lista/Kétnyári dísznövények: 
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‒ Bellis perennis 

‒ Myosotis alpestris 

‒ Viola x wittrockiana 
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‒ Brassica sp. 

‒ Dianthus barbatus 

‒ Digitaria sanguinalis 

3.6.1.6.3 velő dísznövények termesztéstechnológiája 

Az évelő dísznövények fogalma, jelentősége, csoportosítása 

Az évelők szaporításmódjai és nevelésük. A termesztésük során használt anyagok, eszkö- zök, 

berendezések, gépek 

Évelő dísznövények ismerete, morfológiai jellemzőik, környezeti igényeik, az egyes fajok 

általánostól eltérő termesztéstechnológiája 

Növényismereti lista/Évelő dísznövények: 

Közepes vízigényű évelők: 

‒ Achillea filipendulina ‒ Ceratostigma plumbaginoides 

‒ Achillea millefolium ‒ Delphinium cultorum 

‒ Aquilegia vulgaris hibridek ‒ Echinacea purpurea 

‒ Aster alpinus ‒ Hemerocallis sp. 

‒ Aster sp. ‒ Iris germanica 

‒ Aubrieta x cultorum ‒ Kniphophia uvaria 

‒ Armeria maritima ‒ Paeonia lactiflora 

‒ Bergenia cordifolia ‒ Paeonia officinalis 

‒ Bergenia crassifolia ‒ Phlox paniculata 

‒ Coreopsis grandiflora ‒ Platycodon grandiflora 

‒ Campanula carpatica ‒ Gaura lindheimeri 
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Szárazságtűrő évelők: 

‒ Arabis alpina subsp. caucasica 

‒ Cerastium tomentosum 

‒ Festuca pallens (Festuca glauca) 

‒ Helianthemum x hybridum 

‒ Iberis sempervirens 

‒ Lavandula angustifolia 

Árnyékkedvelő évelők: 

‒ Ajuga reptans 

‒ Anemone hupehensis var. 

japonica (Anemone japonica) 

‒ Brunnera macrophylla 

‒ Convallaria majalis 

Fagyérzékeny évelők: 

‒ Canna x generalis 

‒ Gladiolus cultorum 

‒ Dahlia x hortorum 

Vízi, mocsári évelők: 

‒ Nymphaea alba 

‒ Iris pseudoacorus 

‒ Iris sibirica 

Hagymás évelők: 

‒ Crocus sp. 

‒ Fritillaria imperialis 

‒ Galanthus sp. 

‒ Hyacinthus orientalis 

Díszfüvek: 

‒ Cortaderia selloana 

‒ Miscanthus sinensis 

‒ Stipa tenuissima 

 

‒ Phlox subulata 

‒ Rosmarinus officinalis 

‒ Sedum sp. 

‒ Sempervivum sp. 

‒ Thymus sp. 

 

 

‒ Heuchera sp. 

‒ Hosta sp. 

‒ Vinca major 

‒ Vinca minor 

‒ Dryopteris filix-mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Lilium sp. 

‒ Muscari sp. 

‒ Narcissus sp. 

‒ Tulipa sp. 
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3.6.1.6.4 A faiskolai 

termesztés alapjai 

A díszfaiskola 

létesítésének feltételei 

(természeti és 

közgazdasági feltételek) 

A faiskola felosztása, 

részei, felszerelése, 

kisegítő részei 

Faiskolai nyilvántartások 

EU-s direktívák, növényútlevél, 

szabadalmi jogok, természetvédelmi 

előírások 

A faiskolai termelés és értékesítés 

kapcsolatrendszere (értékesítési 

csatornák, faiskolai le- rakat) 

 

3.6.1.6.5 Faiskolai 

szaporításmódok 

és nevelés 

Az ivaros szaporítás technológiai 

folyamata: mag begyűjtése, tisztítása, 

tárolása, magvetés helye, ideje, módja, 

ápolási munkák 

Az ivartalan szaporítási módok 

technológiai folyamatai: gyökereztetés 

(dugványozás, buj- tás), növényi részek 

összenövesztése (oltás, szemzés), 

természetes szaporítóképletek levá- 

lasztása (sarjak) 

Szabadföldi 

földlabdás vagy 

szabadgyökerű 

növényanyag 

előállítása 

Konténeres 

növényanyag 

előállítása 

T

o

v

á

b

b

n

e

v

e

l

t 

é

s 

k

o

r

o

s 

f

á
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n

e

v

e

l

é

s
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K

i

t

e

r

m

e

l

é

s 

g

é

p

p

e

l 
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v

a

g

y 

k

é

z

z

e

l 

Osztályozás, vermelés, csomagolás, áru-

előkészítés értékesítésre 

A faiskola általános ápolási munkái 

(öntözés, tápanyag-utánpótlás, 

növényvédelem 

 

3.6.1.6.6 F

á

s 

s

z

á

r

ú 

n

ö

v

é

n

y

e
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i

s

m

e
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e

t

e 

A 

d

í

s

z

f

á

k 

é

s 

d

í

s

z

c

s

e

r

j

é

k 

f

o

g

a

l

m

a

, 

j

e

l

e

n

t

ő

s

é

g

e 

A díszfák és díszcserjék csoportosítási 

szempontjai: szárnövekedés, lombozat, 

díszítőérték, felhasználás szerint 

Lombhullató díszfák ismerete, származásuk, 

morfológiai jellemzőik, igényeik, szaporítá- 

suk 

Növényismereti fajlista/Lombhullató díszfák: 

‒ Acer campestre ‒ 

‒ Acer negundo 'Flamingo' ‒ 

‒ Acer palmatum ‒ 

‒ Acer platanoides ‒ 

‒ Acer pseudoplatanus ‒ 
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‒ Aesculus x carnea ‒ Populus simonii 

‒ Aesculus hippocastanum ‒ Prunus cerasifera 'Nigra' 

‒ Ailanthus altissima 'Bíborsár- ‒ Prunus serrulata 

 kány' ‒ Pyrus calleryana 

‒ Albizia julibrissin ‒ Quercus robur 'Fastigiata' 

‒ Betula pendula ‒ Quercus rubra 

‒ Carpinus betulus ‒ Robinia pseudoacacia 

‒ Catalpa bignonioides ‒ Salix alba 

‒ Celtis occidentalis ‒ Salix caprea 

‒ Cercis siliquastrum ‒ Salix matsudana 'Tortuosa' 

‒ Elaeagnus angustifolia ‒ Sophora japonica 

‒ Fagus sylvatica 'Atropurpurea' ‒ Sorbus sp. 

‒ Fraxinus angustifolia subsp. ‒ Tilia cordata 

 pannonica ‒ Tilia platyphyllos 

‒ Fraxinus excelsior ‒ Tilia tomentosa 

‒ Fraxinus ornus ‒ Ginkgo biloba 

‒ Gleditsia triacanthos ‒ Larix decidua 

Lombhullató díszcserjék ismerete, 

származásuk, morfológiai jellemzőik, 

igényeik, szaporí- tásuk 

Növényismereti fajlista/Lombhullató 

díszcserjék: 

‒ Berberis thunbergii ‒ Paeonia suffruticosa 

‒ Berberis vulgaris ‒ Philadelphus coronarius 

‒ Buddleja davidii ‒ Potentilla fruticosa 

‒ Caryopteris sp. ‒ Prunus tenella 

‒ Chaenomeles sp. ‒ Rhododendron hibridek 

‒ Cornus alba 'Sibirica' ‒ Rosa rugosa 

‒ Corylus avellana ‒ Rosa hibridek, fajtacsoportok 

‒ Cotinus coggygria ‒ Spiraea japonica (Spiraea x 

‒ Cotoneaster horizontalis  bumalda) 

‒ Deutzia scabra ‒ Spiraea x vanhouttei 

‒ Euonymus alatus ‒ Symphoricarpos albus 

‒ Forsythia x intermedia ‒ Symphoricarpos orbiculatus 

‒ Hibiscus syriacus ‒ Syringa vulgaris 

‒ Jasminum nudiflorum ‒ Tamarix tetrandra 

‒ Kerria japonica ‒ Viburnum opulus 'Roseum' 

‒ Ligustrum ovalifolium ‒ Vitex agnus-castus 

‒ Magnolia sp. ‒ Weigela florida 

Tű- és pikkelylevelű örökzöld fajok ismerete, 

származásuk, morfológiai jellemzőik, igé- 

nyeik, szaporításuk 

Növényismereti fajlista/Tű- és pikkelylevelű 

örökzöldek: 

‒ Abies nordmanniana ‒ 

‒ Abies concolor ‒ 

‒ Picea abies ‒ 

‒ Picea pungens ‒ 

‒ Pseudotsuga menziesii ‒ 

‒ Pinus mugo ‒ 

‒ Pinus nigra ‒ 

‒ Pinus sylvestris ‒ 

‒ Pinus strobus ‒ 

‒ Pinus wallichiana ‒ 

Lomblevelű örökzöld fajok ismerete, 

származásuk, morfológiai jellemzőik, igényeik, 

sza- porításuk 

Növényismereti fajlista/Lomblevelű örökzöldek: 

‒ Aucuba japonica ‒ 

‒ Berberis julianae ‒ 

‒ Buxus sempervirens ‒ 

‒ Cotoneaster dammeri ‒ 

‒ Euonymus japonicus ‒ 

‒ Euonymus fortunei ‒ 

‒ Ilex aquifolium ‒ 

‒ Lonicera nitida  

Kúszócserjék ismerete, származásuk, 

morfológiai jellemzőik, igényeik, 

szaporításuk Növényismereti 

fajlista/Kúszócserjék: 

‒ Campsis radicans 

‒ Clematis sp. 

‒ Hedera helix 

‒ Lonicera sp. 

‒ Parthenocissus quinquefolia 

‒ Parthenocissus tricuspidata 

‒ Wisteria sinensis 

3.6.1.6.7 Cser

epes 

levéldísznövények és 
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termesztéstechn

ológiáik A 

növényházi 

dísznövények 

fogalma, 

jelentősége 

A növényházi termesztés jellemzői 

A növényházi dísznövények 

csoportosítása díszítőérték, igény, 

felhasználás szerint 

A növényházi dísznövények termesztési 

feltételei: víz, hő, fény, tápanyag 

biztosítása, sza- bályozási lehetőségei 

Cserepes levéldísznövények ismerete, 

morfológiai jellemzőik, igényeik, 

szaporításuk, fel- használási lehetőségeik 

és termesztéstechnológiáik 

Növényismereti fajlista/Cserepes 

levéldísznövények: 

‒ Aglaonema sp. ‒ Ficus elastica 

‒ Areca lutescens ‒ Ficus binnendijkii 

‒ Asparagus setaceus ‒ Ficus lyrata 

‒ Aspidistra elatior ‒ Hedera helix 

‒ Asplenium nidus ‒ Howea forsteriana 

‒ Begonia rex-cultorum ‒ Nephrolepis exaltata 

‒ Chamaedorea elegans ‒ Nolina recurvata 

‒ Chlorophytum comosum ‒ Pachira aquatica 

‒ Codiaeum variegatum ‒ Peperomia sp. 

‒ Cyperus alternifolius ‒ Philodendron scandens 

‒ Dracaena deremensis ‒ Sansevieria trifastiata 

‒ Dracaena fragrans ‒ Schefflera sp. 

‒ Dracaena marginata ‒ Syngonium podophyllum 

‒ Epipremnum aureum ‒ Trachycarpus fortunei 

‒ Fatsia japonica ‒ Tradescantia sp. 

‒ Ficus benjamina ‒ Yucca elephantipes 

 

3.6.1.6.8 Cserepes virágos 

dísznövények és 

termesztéstechnoló

giáik 

Cserepes virágos dísznövények ismerete, 

morfológiai jellemzőik, igényeik, szaporításuk, 

felhasználási lehetőségeik és 

termesztéstechnológiáik 

Növényismereti fajlista/Cserepes 

levéldísznövények: 

‒ Anthurium hortulanum 

‒ Begonia hiemalis 

‒ Cyclamen persicum 

‒ Euphorbia pulcherrima 

‒ Hydrangea macrophylla 

‒ Kalanchoe blossfeldiana 

‒ Nerium oleander 

‒ Pelargonium x hortorum 

‒ Pelargonium peltatum 

‒ Primula polyantha 

‒ Saintpaulia ionantha 

‒ Schlumbergera truncata 

‒ Spathiphyllum wallisii 

‒ Phalenopsis hibridek 

‒ Rosa sp. 

‒ Hippeastrum sp. 

Hagymás dísznövények hajtatásának 

technológiája 

 

3.6.1.6.9 Növényházi vágott 

virágok és 

termesztéstechnológiáik 

Növényházi vágott virágok és zöldek ismerete, 

morfológiai jellemzőik, igényeik, szaporí- tásuk 

és termesztéstechnológiáik 

Növényismereti fajlista/Növényházi vágott 

virágok és zöldek:aragus densiflorus 

‒ Asparagus setaceus 

‒ Dendranthema grandiflorum 

‒ Dianthus caryophyllus 

‒ Eustoma grandiflorum 

‒ Freesia refracta 
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‒ Gerbera jamesonii 

‒ Gladiolus x gandavensis 

‒ Iris hollandica 

‒ Lilium hibridek 

‒ Rosa sp. 

‒ Zantedeschia aethiopica 
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3.6.1.6.10 Mikroszaporítás 

A növényi sejtek, szövetek felépítése, működése A 

szövettenyésztés eszközei, anyagai 

Növényi tápanyagok, növekedésszabályozó anyagok A 

mikroszaporítás szakaszai, munkaműveletei Fertőtlenítési 

módok, táptalaj készítése Mikroszaporítás indításának 

módszerei 

Vágástechnikák, új táptalajra helyezés, kiültetés, akklimatizáció 

 

 

3.6.2 Növényvédelem tantárgy 31/31 óra 
 

3.6.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a tanulókat a növényvédelem alapjaival, a 

károsítók elleni védekezési módokkal, különös tekintettel az integrált védekezési lehetőségek- 

re; a dísznövények legjelentősebb károsítóinak főbb csoportjaival, a legnagyobb gazdasági 

károkat okozó fajokkal és az ellenük való védekezés lehetőségeivel. 

 

3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.6.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.6.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.6.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Felismeri, megne-  

Vírusok 

Baktériumok 

Gombák 

Állati kártevők 

   

vezi és leírja a dísz- 

növények legfonto- 

sabb károsítóinak 

csoportjait, és az 

általuk okozott 

tüneteket. 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Precizitás 

Környezettudatos- 

ság 

Jó megfigyelőkés- 

zség 

Interneten tájékozó- 

dik a dísznövények 

ismert és új károsí- 

tóiról. 

 

 

Bemutatja a károsí- 

tók elleni védekezé- 

si módokat. 

 

 

Integrált növényvé- 

delem és elemei 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Interneten tájékozó- 

dik a növényvéde- 

lem szabályozásá- 

ról, jogszabályi 

hátteréről, az enge- 

    délyezett növény- 

    védő szerekről. 

 

 

3.6.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.2.6.1 A növényvédelem alapjai 

A növényvédelem tárgya. A károsítók csoportosítása. Tünetek. Védekezési elvek és mó- dok. A 

kémiai növényvédelemben használt szerek, szercsoportok. A szabadföldi és nö- vényházi 

növényvédelem eltérő sajátosságai. A növényvédelem jogszabályi háttere 

 

3.6.2.6.2 Kórokozók 

Vírusok, fontosabb tulajdonságaik, fertőzési módok. A vírusok elleni védekezési lehetősé- gek 

Baktériumok, fontosabb tulajdonságaik, fertőzési módok. A baktériumok elleni védekezési 

lehetőségek 

Gombabetegségek, fontosabb tulajdonságaik, fertőzési módok. A gombabetegségek elleni védekezési 

lehetőségek 

A leggyakoribb és komolyabb gazdasági károkat okozó, a dísznövényeket megbetegítő kórokozók és 

az ellenük való védekezési lehetőségek 

 

3.6.2.6.3 Kártevők 
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A legfontosabb kártevőcsoportok, károsításuk módjai, tünetek, védekezési módok. Fonal- férgek, 

levéltetvek, pajzstetvek, tripszek, poloskák, kabócák, talajlakó kártevők, lepkék, bogarak, csigák, 

emlősök 
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3.7 Virágkötészet megnevezésű tanulási terület a 

Dísznövénytermesztő, virágkötő szakmairány számára 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 523/523 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület oktatása során a tanulók elsajátítják a virágkötészeti szakma alapfogásait. A 

virágkötészet törvényeit, technikáit és stílusait megismerve készítenek belső és külső tereket 

díszítő kompozíciókat, továbbá az emberi élet sorsfordulóinak, ünnepi pillanatainak emelésére 

alkalmas virágdíszeket. 

 

3.7.1 Virágkötészet tantárgy 523/523 

óra 
 

3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék és magabiztosan használják a vi- 

rágkötészet törvényeit, technikáit az ízléses és harmonikus kompozíciók, termékek elkészíté- 

sénél, fejlődjön a kreativitásuk, megismerjék a felhasznált növényeket és kiegészítő anyago- kat. 

 

3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.7.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.7.1.4 A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.7.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Felismeri, megne- 

vezi és megfelelően 

használja a virágkö- 

tészet anyagait. 

 

Tartóedények 

Csomagolóanyagok 

Díszítőanyagok 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Internetes forrásból 

információt gyűjt és 

rendszerez a virág- 
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Pontosság 

Kreativitás 

Takarékos és kör- 

nyezettudatos 

anyaghasználat 

Nyitott az új isme- 

retekre, új megol- 

dásokra 

Törekszik saját 

tanulási céljainak 

megfogalmazására 

kötészethez kapcso- 

lódóan. 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja a vi- 

rágkötészetben 

használt dísznövé- 

nyeket, növényi 

részeket. 

Egynyári, kétnyári 

és évelő dísznövé- 

nyek 

Vágásra alkalmas 

szabadföldi és nö- 

vényházi dísznövé- 

nyek és részeik 

Cserepes dísznövé- 

nyek 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Alkalmazza a vi- 

rágkötészet törvé- 

nyeit, technikáit a 

virágdíszek elkészí- 

tése során. 

 

Formai törvények 

Színtörvények 

Biológiai törvények 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

Virágdíszeket készít 

különböző alkal- 

makra. 

Tűzött virágdíszek 

Csokrok 

Koszorúk Növény- 

összeültetések 

Alkalmi haj- és 

ruhadíszek 

Díszítő csomagolá- 

sok 

Száraz és selyemvi- 

rágdíszek 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Elvégzi a virágköté- 

szetben használatos 

dísznövények elő- 

készítését, ápolási 

munkáikat a virág- 

üzletben. 

 

 

Növénykezelések 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.7.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.7.1.6.1 A virágkötészet alapjai 

A virágkötészet feladata, szintjei 

A virágkötészet hazai és nemzetközi szervezetei, érdekvédelmi képviseletei, kamarák és szakmai 

egyesület 

Nagykereskedések, virágpiacok. Virágkötészeti szakmai sajtó, szakkönyvek, szakkiadók 

Virágkötészet hazánkban és a nagyvilágban (kiállítások, versenyek, weboldalak) 

Helyes eladói magatartás 
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Vágott virágok kezelése: átvétel, alsó levelek leszedése, szárak visszavágása, tartósítás, tá- rolás, 

speciális kezelések (drótozás, tüskék eltávolítása, fás szárak kezelése, fiolázás, szár bevágása, 

szárvégek lezárása, nyálka elfolyatása, szárvég eltávolítása, portokok kicsípése, gyökérrel szedés, 

lankadt virágok kezelése, kinyílasztás) 

Cserepes növények ápolása: elhelyezés, öntözés, tápanyag-utánpótlás, növényvédelem, le- 

véltisztítás, átültetés 

Ipari alap- és segédanyagok. Virágtartók (vázák, virágtálak, kosarak) és díszítőanyagok (szalagok, 

zsinórok, gyertyák, ünnepi díszítőanyagok) 

Csomagolóanyagok (selyempapír, celofán, kristályfólia, díszcsomagoló papír), rögzítőanyagok 

(tűzőhab és kellékei, mohagolyó, kenzántű, koszorúalapok), kötözőanyagok (kötözőszalagok, 

takarószalagok, drótok) 

Vegyi anyagok (festékek, lakkok, virágtartósítók), eszközök (kések, ollók, kéziszerszámok, 

ragasztópisztoly), gépek (koszorúkötő, szárpucoló, tobozdrótozó stb.) jellemzői, felhaszná- lási 

lehetőségeik a virágkötészetben 

Természetes alapanyagok, növényi részek felhasználása a virágkötészetben, jellemzésük, 

beszerzési lehetőségeik, tárolásuk, felhasználásuk, az ezekből készült virágkötészeti alapok 

Természetvédelem alatt álló növények felhasználási korlátai 

 

3.7.1.6.2 A virágkötészet törvényei, virágkötészeti stílusok 

Formai, szín- és biológiai törvények. Alapformák, karakterformák, mozgásformák, vona- lak, 

felületek 

Arányosság (aranymetszés), szimmetria, aszimmetria, súlypont, ritmus, kontraszt, harmó- nia 

Alapszínek, színárnyalatok, tónusok, hideg-meleg színek, színharmóniák, színkontrasztok Színek 

jellemzése: optikai megjelenés, pszichológiai hatás 

Formai és számszimbólumok 

Biológiai törvényszerűségek 

A virágkötészeti stílusok jellemzői. Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, 

paralel stílusok 

Új törekvések, irányzatok a virágkötészetben A 

japán virágkötészet jellemzői 

A formai és színharmónia megvalósítása a virágdíszekben 

Színhangulatok, színellentétek stb. készítése színes felületek segítségével. Különböző vi- rágkötészeti 

stílusú virágdíszek készítése 

Dekoratív (biedermeier, struktúra), vonalas-grafikus, vegetatív, paralel stílusok, új törekvé- sek, 

irányzatok gyakorlati alkalmazása 

 

3.7.1.6.3 Tűzött virágdíszek 
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A tűzött virágdíszek alkalmazási lehetőségei, készítésének törvényszerűségei 

A tűzött virágdíszek csoportosítása virágtartó (vázadísz, virágtál, virágkosár), nézőpont (körkörös, 

egyoldalas), formai törvényszerűségek (szimmetrikus, aszimmetrikus), az el- rendezés iránya 

(vízszintes, függőleges), stílus (dekoratív, vonalas-grafikus, vegetatív, pa- ralel) szerint 

A tűzött virágdíszek elkészítése: a virágtartó kiválasztása, előkészítése, a rögzítőanyag el- 

helyezése, a növényanyag betűzése, kellékezés. Az asztaldísznek, térdekorációnak, alkalmi 

díszeknek használható, virágtartóban, rögzítőanyag segítségével készült vázadíszek, virág- tálak és 

kosarak készítése 

Egyszerűbb, dekoratív stílusú tűzött virágdíszek készítése. Alkalmakra szóló (esküvő, ke- gyelet, 

ünnepek stb.) dekoratív (struktúra, biedermeier), bonyolultabb összeállítású tűzött virágdíszek 

készítése 

Különböző stílusokban készített tűzött tálak, vázák, kosarak készítése 

 

Növényismereti fajlista/A virágkötészetben használatos dísznövények, növényi részek (A 

növényismereti fajlista a teljes képzésre vonatkozik, nem csak erre a témakörre!): 

‒ Ipomoea batatas  ‒ Allium sp. 

‒ Ammi majus  ‒ Asparagus pseudoscaber 

‒ Calendula officinalis  ‒ Astrantia major 

‒ Callistephus chinensis  ‒ Erigeron speciosus 

‒ Gypsophila elegans  ‒ Eremurus stenophyllus 

‒ Helianthus annuus  ‒ Gypsophila paniculata 

‒ Linum grandiflorum  ‒ Helleborus niger 

‒ Matthiola incana  ‒ Physostegia virginiana 

‒ Amaranthus caudatus  ‒ Scabiosa caucasica 

‒ Briza maxima  ‒ Sedum spectabile 

‒ Carthamus tinctorius   (Hylotelephium spectabile) 

‒ Celosia cristata  ‒ Solidago x hybrida 

‒ Cucurbita pepo termés  ‒ Stachys byzantina 

‒ Gomphrena globosa  ‒ Anaphalis margaritacea 

‒ Helichrysum bracteatum var. ‒ Asclepias syriaca 

 Monstrosum  ‒ Craspedia globosa 

‒ Lagurus ovatus  ‒ Echinops ritro 

‒ Limonium sinuatum  ‒ Eryngium alpinum 

‒ Nigella sp.  ‒ Liatris spicata 

‒ Papaver somniferum  ‒ Limonium tataricum 

‒ Campanula medium  ‒ Liatris spicata 

‒ Lunaria annua  ‒ Sarothamnus scoparius 

‒ Jasminum nudiflorum ‒ Hibiscus rosa-sinensis 
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‒ Prunus triloba 'Multiplex' ‒ Mandevilla sanderi 

‒ Alnus glutinosa ‒ Medinilla magnifica 

‒ Castanea sativa ‒ Pericallis cruenta 

‒ Catalpa bignonioides ‒ Primula obconica 

‒ Clematis vitalba ‒ Primula x polyantha 

‒ Euonymus europaeus ‒ Sinningia speciosa 

‒ Maclura pomifera ‒ Skimmia japonica 

‒ Abies alba ‒ Stephanotis floribunda 

‒ Mahonia aquifolium ‒ Alstroemeria x hybrida 

‒ Alocasia x amazonica ‒ Anemone sp. 

‒ Ceropegia woodii ‒ Anizoganthos sp. (kenguru- 

‒ Monstera deliciosa  mancs) 

‒ Aechmea fasciata ‒ Bouvardia domesticum 

‒ Billbergia sp. ‒ Curcuma sp. 

‒ Cryptanthus sp. ‒ Heliconia sp. 

‒ Guzmania sp. ‒ Leucospermum sp. 

‒ Tillandsia sp. ‒ Lilium hibridek 

‒ Vriesea splendens ‒ Mimosa absolute 

‒ Adiantum tenerum ‒ Ornithogalum arabicum 

‒ Cyrtomium falcatum ‒ Ornithogalum thyrsoides 

‒ Chamaerops humilis ‒ Ranunculus asiaticus 

‒ Phoenix canariensis ‒ Strelitzia reginae 

‒ Phoenix roebelinii ‒ Trachelium caeruleum 

‒ Aloe sp. ‒ Cymbidium hibridek 

‒ Echeveria sp. ‒ Oxalis deppei 

‒ Rhipsalis sp. ‒ Viscum album 

‒ Asparagus falcatus ‒ Loranthus europaeus 

‒ Eucalyptus sp. ‒ Banksia sp. 

‒ Philodendron xanadu ‒ Cynara scolymus 

‒ Rumohra adiantiformis ‒ Dryandra sp. 

‒ Asparagus virgatus (treefern) ‒ Nelumbo nucifera 

‒ Dracaena sanderiana (lucky ‒ Protea sp. 

 bamboo)   

‒ Equisetum sp.(snake-grass)   

‒ Galax viceolata   

‒ Gaultheria shallon (salal)   

‒ Hypericum Berries   

‒ Olea europaea   

‒ Pittosporum sp.   
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‒ Pistacia lentiscus   

‒ Ruscus sp.   

‒ Vaccinium sp.   

‒ Xantorrhoea australis (steel-   

 grass)   

‒ Xerophyllum tenax (macifű,   

 bear-grass)   

‒ Azalea hibridek   

‒ Clivia miniata   

‒ Fuchsia hybrida   
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3.7.1.6.4 Csokrok 

A különböző alkalmakra, különböző formákban és stílusokban készült csokrok jellegzetes- ségei. 

Csokorformák (körkörös, egyoldalú), alkalmi csokrok (ajándék, esküvői, kegyeleti), stíluscsokrok 

(dekoratív, vonalas-grafikus, vegetatív, paralel), vázacsokrok 

Esküvői csokrok jellemzői, készítési technikái, jellegzetes növényanyagai és díszítő kellé- kei 

Kegyeleti csokrok jellemzői, készítési technikái, jellegzetes növényanyagai és díszítő kel- lékei 

A csokrok készítésének különböző technikái, a csokrok formái, felhasználási lehetőségei Körkörös 

és egyoldalú dekoratív ajándékcsokrok, esküvői és kegyeleti csokrok különböző stílus szerinti 

készítése, egyedi összeállítású csokrok készítése 

 

3.7.1.6.5 Koszorúk 

A koszorúk csoportosítása koszorúalap (vázas és tömör alapú), technika (kötött, tűzött, ra- gasztott, 

vegyes), felhasználás (kegyeleti, díszítő), stílus (dekoratív, vonalas-grafikus, ve- getatív, paralel) 

szerint. A felhasznált növényanyag 

Kegyeleti (temetési, mindenszenteki, megemlékezési) koszorúk jellemzői, növény anyagai és 

díszítő kellékei 

Díszkoszorúk, füzérek, girlandok, fesztonok jellemzői, növényanyagai és díszítő kellékei  A 

koszorúkészítés törvényszerűségei: arányosság, egyéb formai törvények, színhatások. A 

növényanyag és a díszítő kellékek elhelyezése a koszorúalapra kötött, tűzött vagy ragasztá- sos 

technikával 

Egyszerűbb megemlékezési, mindenszenteki koszorúk, füzérek, girlandok, fesztonok, drótvázas 

kötött, vegyes technikájú, illetve nagyobb tűzött temetési koszorúk, valamint elegáns, különleges 

kivitelű kegyeleti és díszkoszorúk készítése 

 

3.7.1.6.6 Díszítő csomagolások 

Csokrok csomagolása, a csomagolás anyagai, díszcsomagolás készítésének törvényszerű- ségei, 

technikái 

Cserepes növények csomagolása, a csomagolás anyagai, készítésének törvényszerűségei, technikái 

Ajándékdíszítések, díszcsomagolások jellemzői, felhasználható növény- és díszítőanyagai, 

készítésének szempontjai, változatos technikái, stílusai, módjai 

 

3.7.1.6.7 Ruha- és hajdíszek 

A különböző alkalmakra készült haj- és ruhadíszek, virágékszerek jellemzői, felhasználá- suk, 

felhasználható növény- és díszítőanyagai 

Kitűzők, haj- és ruhadíszek, kalapdíszek, virágékszerek készítése különböző stílusban és technikával 
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3.7.1.6.8 Növény-összeültetések 

A növény-összeültetés készítésének törvényszerűségei, felhasználható növényanyaga A 

növénykiválasztás szempontjai 

Tartós és alkalmi növény-összeültetések jellemzői A 

virágtartó kiválasztása, előkészítése 

A növény-összeültetés menete 

Floráriumok, fatörzsbeültetések 

A hidrokultúrás nevelés jellemzői, technikai megoldásai, eszközei, módjai A 

növényfalak készítésének jellemzői 

A növény-összeültetések növényanyagának összeválogatásánál figyelembe veendő szem- pontok: a 

növények igényessége, mérete, növekedési üteme, színe és formája 

Az alkalmi, a tartós (talaj- és hidrokultúrás) növény-összeültetések, virágfalak különböző technikai 

megoldásai 

 

3.7.1.6.9 Száraz- és selyemvirágdíszek 

A száraz virágkötészeti növények, növényi részek felhasználása tartós díszek (csokrok, vi- rágtálak, 

kosarak, koszorúk, fali díszek, faliképek, térdíszek) készítésére 

Selyemvirágok felhasználása tartós díszek készítésére 

Száraz- és selyemvirágdíszek (fali díszek, faliképek, csokrok, tálak, kosarak, koszorúk, térdíszek) 

készítése 

Törékenység, száraz körülmények között történő tárolás 

 

3.7.1.6.10 Virágdíszek összerendezése 

Az asztaldíszek, színpaddíszek, kiállítások, bálok virágdíszeinek készítési szempontjai 

Esküvő, temetés, az év ünnepeinek virágdíszei (húsvét, karácsony, Valentin-nap, halottak napja, 

ballagások) 

A virágdísz készítésének szempontjai, jellegzetes növény- és kellékanyagai 

Virágdíszek esztétikus elhelyezésének szempontjai és elhelyezése a virágüzlet kirakatában 

Asztaldíszek, színpaddíszek, kiállítások, bálok virágdíszeinek elkészítése, elhelyezése a helyszínen 

Esküvő, temetés, egyéb ünnepi (húsvéti, karácsonyi, Valentin-napi, halottak napi, ballagá- si) 

virágdíszek elkészítése 

3.8 Kertészeti ismeretek gyógynövénytermesztőknek megnevezésű 

tanulási terület a Gyógynövénytermesztő szakmairány számára 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 273/273 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 
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A tanulási terület megismerteti a növények termesztése során előforduló legfontosabb felada- 

tokat, a termesztés gépesítésének lehetőségeit, és felhívja a tanulók figyelmét a tevékenységük 

jellegzetességeiből adódó munka- és környezetvédelemi feladatok jelentőségére. 

 

3.8.1 Termesztési alapismeretek tantárgy 72/72 óra 
 

3.8.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy az általános alapozás éghajlattani és talajtani témaköréhez kapcsolódva megismer- 

teti a kertészeti termesztést befolyásoló talajművelési, trágyázási és öntözési eljárásokat és 

felhasználhatóságukat, és rávezeti a tanulót az eredményes termesztéshez nélkülözhetetlen 

növényvédelem és környezetvédelem kapcsolatára. 

 

3.8.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.8.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

általános alapozás, műszaki és munkavédelmi ismeretek, gyümölcstermesztés, szőlőter- 

mesztés 

 

3.8.1.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.8.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Szakszerűen hasz- 

nálja a kertészeti 

eszközöket. 

Kertészeti 

termesztőberendezé 

sek, eszközök, szer- 

számok 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Törekszik a szak- 

nyelv pontos és 

szakszerű használa- 

tára. 

Törekszik a pontos 

és precíz munka- 

 

 

Talajművelést vé- 

gez. 

 

Talajművelési eljá- 

rások, talajművelő 

eszközök, gépek 

 

 

Teljesen önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

környezetkímélő 

talajművelési mód- 

szerekről. 
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Szerves és műtrá- 

gyák kijuttatását 

végzi. 

 

A szerves és a mű- 

trágya fogalma, 

típusai, trágyázási 

módok 

 

 
Teljesen önállóan 

végzésre. 

Nyitott az új isme- 

retekre, új megol- 

dásokra. 

Törekszik saját 

tanulási céljainak 

megfogalmazására. 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

termesztésben en- 

gedélyezett termés- 

növelő anyagokról, 

műtrágyákról. 

Öntözési feladato- 

kat végez, öntöző- 

rendszereket üze- 

meltet. 

Az öntözés célja, 

módja, az öntözés- 

hez kapcsolódó 

fogalmak 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

korszerű öntözési 

technológiákról. 

 

Felismeri a jellegze- 

tes károsítókat, 

gyomnövényeket, 

növényvédelmi 

munkákat végez. 

 

A növényvédelem 

módjai, a károsítók 

típusai, növényvé- 

delmi alapfogalmak 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Internetes forrásból 

információt gyűjt az 

engedélyezett nö- 

vényvédő szerekről, 

a növényvédelemre 

vonatkozó jogsza- 

bályokról. 

 

 

3.8.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.8.1.6.1 A kertészeti termesztés tárgyi feltételei 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, növényágyak, fóliás 

berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, -

tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.) Kertészeti földnemek, közegek 

 

3.8.1.6.2 Talajművelés A 

talajművelés célja és alapelvei 

Talajművelési eljárások, eszközök, gépek: szántás, tárcsázás, kultivátorozás, boronálás, simítózás, 

hengerezés, a talajmaró és a mélylazító használata 

Talajművelési rendszerek kialakítása 

 

3.8.1.6.3 Trágyázás 

A trágyázás célja 

A trágyafélék csoportosítása: szerves trágyák (istállótrágya fogalma, összetétele, kezelése, tárolása, 

hígtrágya, zöldtrágya, egyéb szerves trágyák), műtrágyák (nitrogén-, foszfor-, ká- liumtartalmú 

műtrágyák, mikroelemtrágyák jellemzői, használatuk lehetőségei és tárolá- suk) 

Trágyázási módok 

A trágyafélék tárolási módjai, a trágyázás környezetvédelmi vonatkozásai 
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3.8.1.6.4 Öntözés 

Az öntözés jelentősége 

Az öntözés célja: vízpótló, kelesztő, frissítő, párásító, nedvességtároló, talajátmosó, trá- gyázó, 

beiszapoló, színező és fagy elleni öntözés 

Az öntözővíz tulajdonságai: ásványisó-tartalma, keménysége, hőfoka és szennyezettsége 

Öntözési módok: felületi, esőszerű, altalaj- és mikroöntözés 

Az öntözés időpontjának és az öntözővíz mennyiségének meghatározása (öntözési norma, 

idénynorma, öntözési forduló) 

 

3.8.1.6.5 Növényvédelem 

A növényvédelem jelentősége, feladata 

A növényeket károsító élő szervezetek (vírusok, baktériumok, gombák, állati kártevők) legfontosabb 

jellemzői 

A kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényei 

Növényvédő szerek ismerete, felhasználása, tárolása 

Permetlé-összetétel számítása 

A permetlé készítésének szabályai, permetlevek bekeverése (gyakorlatilag nem mérgező szerekkel) 

A növényvédelem módjai, előrejelzés, megelőzés, védekezés 

A környezetvédelem szerepe a növényvédelemben 

Komplex és integrált növényvédelem 

 

 

3.8.2 Műszaki és munkavédelmi ismeretek tantárgy 201/201 

óra 
 

3.8.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja az általános műszaki ismeretek átadásán túl a kertészetben hasz- 

nált erő- és munkagépek, eszközök működési elvének, szerkezetének megismertetése. Továb- bi 

cél, hogy a tanulók elsajátítsák a kertészetben alkalmazott kéziszerszámok, eszközök kés- 

zségszintű használatát, a gépek, berendezések szakszerű üzemeltetését, az egyszerűbb javítá- sok 

elvégzését, az eszközök, berendezések, gépek karbantartását. A tantárgy az általános ala- pozás 

munka-, tűz- és környezetvédelem témaköréhez kapcsolódva komplex ismeretanyagot biztosít a 

munka- és környezetvédelmi szempontoknak megfelelő kertészeti munkavégzéshez. 

 

3.8.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 
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3.8.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

fizika, általános alapozás, szakmai alapozás, gyümölcstermesztési alapok, gyümölcster- 

mesztés, munkafolyamatok (gyümölcstermesztés), szőlőtermesztés, munkafolyamatok 

(szőlőtermesztés) 

 

3.8.2.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.8.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Szakszerűen hasz- 

nálja a műhely 

kéziszerszámait. 

Ipari anyagok, a 

műhely szerszámai 

 

Teljesen önállóan 

Törekszik a szak- 

nyelv pontos és 

szakszerű használa- 

tára. 

Törekszik a pontos 

és precíz munka- 

végzésre. 

Felismeri a munka- 

védelmi szabályok 

betartásának jelen- 

tőségét. 

Elhivatott a környe- 

zetvédelem tekinte- 

tében. 

Nyitott az új isme- 

retekre, új megol- 

dásokra. 

Törekszik saját 

tanulási céljainak 

megfogalmazására. 

 

Elvégzi a gépele- 

mek alapvető kar- 

bantartási munkáit, 

felismeri a jellegze- 

tes meghibásodáso- 

kat. 

 

 

A gépelemek típu- 

sai, főbb jellemzői 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Beindítja a belső 

égésű motorokat, 

elvégzi az alapvető 

karbantartási mun- 

kákat. 

A belső égésű mo- 

torok működési 

elve, fő szerkezeti 

részei 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Erőgépet beindít, 

vezet, leállít. 

Az erőgépek típu- 

sai, szerkezeti egy- 

ségei 

 

Teljesen önállóan 

 

Összekapcsolja az 

erőgépeket és a 

munkagépeket. 

Az erőgépek és 

munkagépek össze- 

kapcsolási lehetősé- 

gei 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Üzemelteti a jármű- 

vek villamos beren- 

dezéseit, a villany- 

motorokat. 

A járművek villa- 

mos berendezései, a 

villamosmotorok 

szerkezeti felépíté- 

se, működési elve 

 

 

Teljesen önállóan 
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Üzemelteti és kar- 

bantartja a kertésze- 

ti termesztés mun- 

kagépeit. 

A kertészeti ter- 

mesztésben alkal- 

mazott talajművelő, 

tápanyag- 

visszapótló és nö- 

vényvédő gépek, 

szállító- és rakodó- 

gépek, öntözőbe- 

rendezések jellem- 

zői 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 
Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

kertészeti termesz- 

tésben használt 

munkagépekről. 

 

 

Üzemelteti és kar- 

bantartja a gyógy- 

és fűszer- 

növénytermesz-tés 

eszközeit, gépeit. 

Termesztőbe- 

rendezések, tárolók, 

vető- és 

palántázógépek, a 

betakarítás eszkö- 

zei, gépei, a gyógy- 

növények feldolgo- 

zásának eszközei, 

gépei. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

gyógy- és 

fűszernövénytermes 

ztésben használt 

munkagépekről. 

Munkáját a kerté- 

szeti termesztésre 

vonatkozó bizton- 

ságtechnikai szabá- 

lyok betartásával 

végzi. 

 

 

Biztonságtechnikai 

előírások 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

munkavédelmi 

jogszabályokról. 

Munkáját a kerté- 

szeti termesztéshez 

kapcsolódó környe- 

zetvédelmi előírá- 

sok betartásával 

végzi. 

 

A munkájához 

kapcsolódó legfon- 

tosabb környezet- 

védelmi fogalmak, 

előírások 

 

 

Teljesen önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

környezetvédelmi 

jogszabályokról, 

környezetbarát 

termesztési techno- 

lógiákról. 
 

3.8.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.8.2.6.1 Szerszám- és anyagismeret 

A műhely kéziszerszámai, alkalmazásuk a gyakorlatban A 

gépek anyagai, megmunkálhatósága 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Anyagismeret (fémes és nemfémes anyagok, tüzelő- és kenőanyagok tulajdonságai, fel- használásuk) 

 

3.8.2.6.2 Gépelemek, szerkezeti egységek 

A legfontosabb gépépítő egységek (tengelyek, csapágyak, tengelykapcsolók, szivattyúk, 

hidraulikus munkahengerek) feladata, fajtái, jellemzői, működésük, karbantartásuk, jelleg- zetes 

meghibásodásuk 
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Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás), áttétel 

Mozgást átalakító gépelemek, típusai, jellemzőik 

3.8.2.6.3 Belső égésű motorok 

Az Otto-motorok, dízelmotorok szerkezete, működése 

Az üzemanyag-ellátó, a kenési és a hűtési rendszerek, valamint a levegőszűrő fő részei, működése, 

karbantartása. Légtelenítés, hidegindítás, indítások gyakorlása 

A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása 

 

3.8.2.6.4 Erőgépek 

Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, tengelykapcsoló, 

sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék) 

Teljesítményleadó tengely, függesztőszerkezet, vonószerkezet A 

járószerkezet és a kormányzás 

A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása A 

járművek elektromos berendezései 

Az akkumulátor működése, karbantartása 

Indítómotor, generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, üzemeltetésük, karbantartá- suk 

Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlata 

 

3.8.2.6.5 Erőgépek és munkagépek összekapcsolása 

A hárompont-felfüggesztés és állítási lehetőségei 

Vonóhorog, teljesítményleadó tengely, hidraulikus és elektromos csatlakoztatás Traktor és 

pótkocsi, traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása, szétkapcsolása A csatlakoztatás 

biztonságtechnikája, járműszerelvény vezetése 

 

3.8.2.6.6 Járművillamosság, villanymotorok 

A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a járművön, feladatuk, működésük, 

karbantartásuk (akkumulátor, generátor, indítómotor, világítás, biztosítékok) 

Váltóáramú motorok indítása, üzemeltetése 

Villanymotorok működési elve, szerkezete, fajtái, üzemeltetése, biztonságtechnikája 

 

3.8.2.6.7 A kertészeti termesztés gépei 

A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, beállítá- sok, az 

üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló eszközökkel (ágyeke, tárcsa, 

kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs kapák) 
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Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az erőgép- hez, 

beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása 

A növényvédő gépek (csoportosításuk, cseppképzési módjaik, a hidraulikus porlasztású, 

légporlasztásos és szállítólevegős gépek fő részei, működésük bemutatása, üzemeltetésük, 

szabályozásuk, karbantartásuk, szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei, porozógépek, csávázók, 

a permetezőgépek automatikái, permetlé-összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása, az 

üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai) 

A szállítás, rakodás gépei (biztonsági előírásaik, a traktoros pótkocsik felépítése, a csatla- koztatás, 

vontatás gyakorlása, billenthető pótkocsik üzemeltetése, traktoros és önjáró hom- lokrakodók, kerti 

traktor és pótkocsi összekapcsolása, karbantartási teendők, munkabizton- sági követelmények, 

elektromos és gázüzemű rakodók) 

Az öntözés berendezései (szivattyúk, vezetékek, szórófejek, zárószerkezetek, kézi áttelepí- tésű 

vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, karbantartása, ön- tözési 

módok, tápanyag-utánpótlás öntözéssel, mikroöntözés) 

3.8.2.6.8 A gyógy- és fűszernövénytermesztés eszközei, gépei 

Termesztőberendezések, tárolók: 

‒ A termesztőberendezések telepítésének szempontjai 

‒ A termesztőberendezések csoportosítása, jellemzőik 

‒ Fóliás termesztőberendezések vázszerkezetének összeszerelési és fóliával való bo- 

rításának szempontjai 

‒ Melegágy készítése, üzembe helyezése, fóliasátor és fóliaágy készítése 

‒ A talaj-, a lég-, a vegetációs fűtés és a vízfüggönyös fóliasátor üzemeltetése, kar- 

bantartása 

‒ Az árnyékoló-, a szellőző- és öntözőberendezések típusai, üzemeltetésük és karban- 

tartásuk 

‒ A termesztőberendezések téliesítése 

‒ Egyszerű tároló létesítmények típusai, üzemeltetésük 

Vető- és palántázógépek: 

‒ A vető- és palántázógépek típusai, felépítésük, működésük, üzemeltetésük 

‒ A betakarítás eszközei, gépei: 

‒ A betakarítás kézi eszközei 

‒ A gyógy- és fűszernövénytermesztésben használt betakarítógépek típusai, felépíté- 

sük, működésük, üzemeltetésük 

A gyógynövény-feldolgozás gépei: 

‒ Szárító berendezések típusai, felépítésük, működésük, üzemeltetésük (hideglevegős 

szárítás berendezései, meleglevegős szárítás berendezései, forrólevegős szárítás be- 

rendezései, aktív szellőztetéses szárítás (TSZP)) 

‒ A magtisztítás eszközeinek, gépeinek típusai, felépítésük, működésük, üzemelteté- 

sük (rosták, magtisztító-gép légárammal, magszeparátor) 

‒ Az illóolaj lepárlás berendezéseinek típusai, felépítésük, működésük, üzemeltetésük 

(szakaszos lepárlók, folyamatos lepárlók, konténeres lepárlók) 

 

 

3.8.2.6.9 A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája 
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A kézi munkavégzés során használt eszközök, gépek biztonságos használatának szabályai 

Erőgépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai 

A növényvédelem biztonsági szabályai: 

‒ A növényvédő szerek vásárlásának, használatának személyi feltételei 

‒ Az előkészítés (bekeverés), kijuttatás és tárolás általános biztonságtechnikai előírá- 

sai, környezetvédelmi vonatkozásai 

‒ A szabadföldi és zárttéri növényvédelem biztonságtechnikai szabályai, környezet- 

védelmi vonatkozásai 

‒ Szermaradványok, csomagolóanyagok kezelése 

‒ Védőfelszerelések használata, karbantartása, elsősegélynyújtás növényvédőszer- 

mérgezéskor 

A gyógy- és fűszernövénytermesztés, áruvá-készítés, feldolgozás és tárolás munkavédelmi és 

higiéniai ismeretei 

3.8.2.6.10 Környezet- és természetvédelem 

A környezetvédelem fogalma, feladatai, jogi szabályozása, szervezetek 

A talajvédelem, erózió, defláció, talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegysze- res 

növényvédelem hatása 

A víz védelme, szennyeződésének forrásai, a megelőzés lehetőségei, víztisztítási lehetősé- gek 

A levegő tisztaságának védelme, a levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a 

levegőtisztaság megóvásának lehetőségei 

Erdő- és vadvédelem 

Hulladékok, a hulladék fogalma, csoportosításuk, ártalmatlanításuk, újrahasznosításuk eljá- rásai, 

veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk 

Környezetvédelmi károk és bírságolás 

A természetvédelem feladata, jelentősége 

Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok 

A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén: környezetbarát anyaghasználat, termé- szeti 

erőforrások megőrzése, élőhelyek bővítése, takarékos vízgazdálkodás, környezetba- rát, 

energiatakarékos technológiák a kertészetben 

A talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során 

Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata 

 

 

3.9 Gyógynövénytermesztés megnevezésű tanulási terület a 

Gyógynövénytermesztő szakmairány számára 
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A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 672/662 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület ismereteinek elsajátításával a tanulók felismerik a fontosabb gyógynövé- 

nyeket és drogjaikat, megismerik a gyógynövények termesztésének elméleti alapjait és gya- 

korlatát. 

 

3.9.1 Gyógynövény- és drogismeret tantárgy 154/144 

óra 
 

3.9.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja a gyógynövények és drogok biztonságos beazonosításához szük- 

séges ismeretek átadása, a gyógynövények és drogok tudományos és magyar neveinek elsajá- 

títtatása. 

 

3.9.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.9.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

biológia, kémia, növénytan, gyógynövények gyűjtése és termesztése, gyógynövényter- 

mesztés, fűszernövény-termesztés 

 

3.9.1.4 A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.9.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Alkalmazza a 

gyógynövényekkel, 

növényi drogokkal 

kapcsolatos alapis- 

mereteit. 

A gyógynövények- 

kel, növényi dro- 

gokkal, minősíté- 

sükkel kapcsolatos 

alapfogalmak 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Törekszik a szak- 

nyelv és a nevezék- 

tan pontos és szak- 

szerű használatára. 

 

Felismeri és meg- 

nevezi a tananyag- 

ban szereplő 

Gyógynövények 

morfológiai jellem- 

zői, életformája 

 

Teljesen önállóan 

Információkat gyűjt 

internetes adatfor- 

rásból. 
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gyógynövényeket. Fogékony a növé- 

nyek, növényi ré- 

szek elmélyült ta- 

nulmányozására, 

összehasonlítására. Felismeri és meg- 

nevezi a tananyag- 

ban szereplő növé- 

nyi drogokat. 

A drogok jellemzői, 

főbb hatóanyagai, 

jellemző felhaszná- 

lási területei 

 
Teljesen önállóan 

Információkat gyűjt 

internetes adatfor- 

rásból. 

Megnevezi a drogot 

adó növényi része- 

ket. 

A drogot adó növé- 

nyi részek jellemzői 

 

Teljesen önállóan 

Információkat gyűjt 

internetes adatfor- 

rásból. 

3.9.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.9.1.6.1 Alapfogalmak 

A gyógynövény fogalma, a gyógynövények jelentősége A 

hatóanyag és a növényi drog fogalma 

A drogok nevezéktana 

A gyógynövények és a drogok csoportosítási lehetőségei A 

növényi drogok leggyakoribb hatóanyagai 

 

3.9.1.6.2 A drogok minősítése 

A drogok minősítésének fogalma, célja 

A drogok minősítésére vonatkozó előírások A 

minősítéshez szükséges vizsgálatok 

A minősítéshez szükséges mintavétel szabályai A 

minősítő bizonyítvány 

A drogok leggyakoribb minőségi hibái 

A drogok minőségmegőrzése tároláskor, csomagolási módok 

 

3.9.1.6.3 Elsősorban gyökérdrogot adó gyógynövények 

A gyökérdrogot adó gyógynövényekhez tartozó növénytani, morfológiai alapfogalmak A 

növények pontos megnevezése, rendszertani besorolása 

A növények morfológiai jellemzői, életformájuk 

A drogot adó növényi rész, a drog megnevezése, jellemzői, főbb felhasználási lehetőségei Az 

elsősorban gyökérdrogot adó gyógynövények felismerése 

Gyökér- és gyökértörzsdrogok felismerése 

Növények: Althea officinalis (orvosi ziliz), Angelica archangelica (orvosi angyalgyökér), 

Armoracia lapathifolia (torma), Cichorium intybus (mezei katáng), Echinacea purpurea (bíbor 

kasvirág), Glycyrrhiza glabra (igazi édesgyökér), Gypsophila paniculata (buglyos fátyolvirág), 
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Levisticum officinale (lestyán), Ononis spinosa (tövises iglice), Petroselinum crispum 

(petrezselyem), Symphytum officinale (fekete nadálytő), Taraxacum officinale (gyermekláncfű), 

Urtica dioica (nagy csalán), Valeriana officinalis (macskagyökér) Drogok: Althaeae radix 

(orvosiziliz-gyökér), Angelicae radix (orvosi angyalgyökér), Armoraciae radix (tormagyökér), 

Cichorii radix (mezeikatáng-gyökér), Echinaceae purpureae radix (bíborkasvirág-gyökér), 

Levistici radix (lestyángyökér), Liquiritae radix (igazi édesgyökér), Ononidis radix (tövisesiglice-

gyökér), Petroselini radix (petrezselyem- gyökér), Saponariae albae radix (fehér szappangyökér), 

Symphyti rhizoma et radix (feke- tenadálytő-gyökér), Taraxaci radix (gyermekláncfűgyökér), 

Urticae radix (csalángyökér), Valerianae radix (macskagyökér) 

 

3.9.1.6.4 Elsősorban hajtás- és levéldrogot adó gyógynövények 

A hajtás- és levéldrogot adó gyógynövényekhez tartozó növénytani, morfológiai alapfo- galmak 

A növények pontos megnevezése, rendszertani besorolása A 

növények morfológiai jellemzői, életformájuk 

A drogot adó növényi rész, a drog megnevezése, jellemzői, főbb felhasználási lehetőségei Az 

elsősorban hajtás- és levéldrogot adó gyógynövények felismerése 

Hajtás- és levéldrogok felismerése 

Növények: Achillea millefolium (Achillea collina) (mezei cickafark), Aesculus 

hippocastanum (vadgesztenye), Allium ursinum (medvehagyma), Althea officinalis (orvosi ziliz), 

Anethum graveolens (kerti kapor), Anthriscus cerefolium (zamatos turbolya), Artemisia 

absinthium (fehérüröm), Artemisia dracunculus (tárkony), Betula pendula (nyír- fa), Borago 

officinalis (kerti borágó), Centaurium erytraea (kisezerjófű), Chelidonium majus (vérehulló 

fecskefű), Chrysanthemum vulgare (gilisztaűző varádics), Cichorium intybus (mezei katáng), 

Crataegus laevigata (cseregalagonya), Crataegus monogyna (egy- bibés galagonya), Echinacea 

purpurea (bíbor kasvirág), Equisetum arvense (mezei zsurló), Ginkgo biloba (páfrányfenyő), 

Glechoma hederacea (kerekrepkény), Hedera helix (boros- tyán), Hypericum perforatum 

(közönséges orbáncfű), Hyssopus officinalis (izsóp), Juglans regia (közönséges dió), Levisticum 

officinale (lestyán), Majorana hortensis (kerti majorán- na), Marrubium vulgare (pemetefű), 

Melissa officinalis (citromfű), Mentha spicata var. crispata (fodormenta), Mentha x piperita 

(borsmenta), Ocimum basilicum (kerti bazsali- kom), Origanum vulgare (közönséges szurokfű), 

Petroselinum crispum (petrezselyem), Plantago lanceolata (lándzsás útifű), Plantago major 

(nagylevelű útifű), Rosmarinus officinalis (rozmaring), Ruta graveolens (kerti ruta), Salvia 

officinalis (orvosi zsálya), Sambucus nigra (fekete bodza), Satureja hortensis (borsfű), 

Sempervivum tectorum (kövi- rózsa), Solidago canadensis (kanadai aranyvessző), Solidago 

gigantea (magas aranyvesz- sző), Solidago virga-aurea (közönséges aranyvessző), Taraxacum 

officinale (gyermeklánc- fű), Thymus serpyllum (mezei kakukkfű), Thymus vulgaris (kerti 

kakukkfű), Urtica dioica (nagy csalán), Verbascum phlomoides (szöszös ökörfarkkóró), Verbena 

officinalis (vasfű) Drogok: Absinthii herba (fehér üröm leveles vagy virágos hajtása), Allii ursini 

folium (medvehagymalevél), Allii ursini herba (medvehagyma virágos hajtása), Althaeae folium 

(orvosiziliz-levél), Anethi herba (kaporhajtás), Basilici herba (bazsalikom virágos hajtása), Betulae 

folium (nyírfalevél), Boraginis herba (kerti borágó virágos hajtása), Centaurii her- ba (kisezerjófű 
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virágos hajtása), Cerefolii herba (zamatos turbolya virágos hajtása), Chelidonii herba (vérehulló 

fecskefű virágos hajtása), Cichorii herba (mezei katáng virágos hajtása), Crataegi folium cum flore 

(galagonya virágos hajtásvége), Dracunculi herba (tár- kony virágos hajtása), Echinaceae 

purpureae herba (bíbor kasvirág virágos hajtása), Equiseti herba (mezei zsurló meddő hajtása), 

Ginkgo folium (páfrányfenyőlevél), Hederae folium (borostyánlevél), Hederae terrestris

 herba (kerekrepkény virágos hajtása), Hippocastani folium 

(vadgesztenyelevél), Hyperici herba (közönséges orbáncfű virágos hajtása), Hyssopi herba (izsóp 

virágos hajtása), Juglandis folium (diófalevél), Levistici folium (lestyánlevél), Majoranae herba 

(kerti majoránna virágos hajtása), Marrubbii herba (orvosi pemetefű virágos hajtása), Melissae 

folium (orvosicitromfű-levél), Melissae herba (orvosi citromfű virágos hajtása), Menthae crispae 

folium (fodormentalevél), Menthae piperitae folium (borsosmentalevél), Millefolii herba 

(közönséges cickafark virágos hajtá- sa), Origani vulgaris herba (közönséges szurokfű virágos 

hajtása), Petroselini folium (pet- rezselyemlevél), Plantaginis lanceolatae folium (lándzsásútifű-

levél), Plantaginis majoris folium (nagyútifű-levél), Rosmarini folium (rozmaringlevél), Rutae 

herba (kerti ruta virá- gos hajtása), Salviae folium (orvosizsálya-levél), Sambuci folium 

(bodzalevél), Saturejae herba (borsfű virágos hajtása), Sempervivi (tectori) folium 

(kövirózsalevél), Serpylli herba (mezei kakukkfű virágos hajtása), Solidaginis herba (kanadai és 

magas aranyvessző virá- gos hajtása), Solidaginis virgaureae herba (közönséges aranyvessző 

virágos hajtása), Tanaceti herba (varádicsfű), Taraxaci folium (gyermekláncfűlevél), Taraxaci 

herba cum radice (gyermekláncfű virágos hajtása és gyökere), Thymi herba (kerti kakukkfű levele 

és virága), Urticae folium (csalánlevél), Urticae herba (csalán virágos hajtása), Verbasci folium 

(ökörfarkkóró-levél), Verbenea herba (vasfű virágos hajtása) 
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3.9.1.6.5 Elsősorban virágdrogot adó gyógynövények 

A virágdrogot adó gyógynövényekhez tartozó növénytani, morfológiai alapfogalmak A 

növények pontos megnevezése, rendszertani besorolása 

A növények morfológiai jellemzői, életformájuk 

A drogot adó növényi rész, a drog megnevezése, jellemzői, főbb felhasználási lehetőségei Az 

elsősorban virágdrogot adó gyógynövények felismerése 

Virág- és virágzati drogok felismerése 

Növények: Calendula officinalis (körömvirág), Carthamus tinctorius (sáfrányos szeklice), 

Chrysanthemum cinerariaefolium (rovarporvirág), Lavandula angustifolia (valódi levendu- la), 

Lavandula stoechas (spanyol levendula), Lavandula x intermedia (hibrid levendula), Matricaria 

chamomilla (orvosi székfű), Prunus spinosa (kökény), Robinia pseudoacacia (fehér akác), 

Sambucus nigra (fekete bodza), Tilia cordata (kislevelű hárs), Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs), 

Verbascum phlomoides (szöszös ökörfarkkóró) 

Drogok: Calendulae flos (körömvirág), Carthami flos (sáfrányosszeklice-virág), Lavandulae flos 

(levendulavirág), Matricariae flos (kamillavirágzat), Pruni spinosea flos (kökényvirág), Pyrethri 

flos (rovarporvirág), Robiniae pseudacaciae flos (akácvirág), Sambuci flos (bodzavirág), Tiliae flos 

(hársvirág), Verbasci flos (ökörfarkkóró-virág) 

 

3.9.1.6.6 Elsősorban termés- és magdrogot adó gyógynövények 

A termés- és magdrogot adó gyógynövényekhez tartozó növénytani, morfológiai alapfo- galmak 

A növények pontos megnevezése, rendszertani besorolása A 

növények morfológiai jellemzői, életformájuk 

A drogot adó növényi rész, a drog megnevezése, jellemzői, főbb felhasználási lehetőségei Az 

elsősorban termés- és magdrogot adó gyógynövények felismerése 

Termés- és magdrogok felismerése 

Növények: Aesculus hippocastanum (vadgesztenye), Borago officinalis (kerti borágó), Brassica x 

juncae (barna mustár), Capsicum annuum convar. longum (fűszerpaprika), Carum carvi (kömény), 

Coriandrum sativum (koriander), Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca (maghéj nélküli tök), 

Foeniculum vulgare (édeskömény), Hippopaë rhamnoides (homoktövis), Levisticum officinale 

(lestyán), Linum usitatissimum (házi len), Pimpinella anisum (ánizs), Silybum marianum 

(máriatövis), Sinapis alba (fehér mustár) 

Drogok: Anisi fructus (ánizstermés), Boraginis fructus (kertiborágó-mag), Capsici fructus 

(paprikatermés), Cardui mariani fructus (máriatövis-termés), Carvi fructus (köményter- més), 

Coriandri fructus (koriandertermés), Cucurbitae semen (tökmag), Foeniculi fructus 

(édesköménytermés), Hippocastani semen (vadgesztenyemag), Hippophaë rhamnoides fructus 

(homoktövistermés), Levistici fructus (lestyántermés), Lini semen (házi lenmag), Sinapsis albae 

semen (fehér mustármag), Sinapsis juncae semen (barna mustármag) 
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3.9.1.6.7 Egyéb drogot adó gyógynövények 

Az egyéb drogot adó gyógynövényekhez tartozó növénytani, morfológiai alapfogalmak Kéregdrogot, 

rügydrogot, tobozbogyó drogot, hagymadrogot adó gyógynövények, hajtás- drogot adó egyéb 

gyógynövények, egyéb drogok 

A növények pontos megnevezése, rendszertani besorolása A 

növények morfológiai jellemzői, életformájuk 

A drogot adó növényi rész, a drog megnevezése, jellemzői, főbb felhasználási lehetőségei Az 

egyéb drogot adó gyógynövények felismerése 

Egyéb drogok felismerése 

Növények: Allium cepa (vöröshagyma), Allium sativum (fokhagyma), Frangula alnus (kö- 

zönséges kutyabenge), Juniperus communis (közönséges boróka), Lentinula edodes (shii- take 

gomba), Populus nigra (fekete nyárfa), Viscum album (fehér fagyöngy) 

Méhszurok 

Drogok: Allii cepae bulbus (vöröshagyma hagymája), Allii sativi bulbus recens (fokhagy- ma 

hagymája), Frangulae cortex (kutyabengekéreg), Juniperi pseudofructus (boróka- tobozbogyó), 

Populi gemma (nyárfarügy), Visci albi folium (fagyöngylevél), Visci stipes (fagyöngy ágvége) 

 

3.9.1.6.8 Illóolajok 

Az illóolaj fogalma 

A valódi levendula és az orvosi székfű 

Illóolajok felismerése 

Növények: Lavandula angustifolia (valódi levendula), Matricaria chamomilla (orvosi szék- fű) 

Illóolajok: Lavandulae aetheroleum (francia levendulaolaj), Matricariae aetheroleum (ka- millaolaj) 

 

 

3.9.2 Gyógynövények gyűjtése és termesztése tantárgy 518/518 

óra 
 

3.9.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy ismereteket nyújtson a termesztési, gyűjtési, elsődleges 

feldolgozási feladatok ellátásához, a gyógynövény-fajok jelentőségének, környezeti igényei- nek 

felméréséhez, a termesztéstechnológiák munkaműveleteinek elvégzéséhez. 

 

3.9.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 
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3.9.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

biológia, földrajz, általános alapozás, termesztési alapismeretek, műszaki és munkavé- 

delmi ismeretek, gyógynövény- és drogismeret 

 

3.9.2.4 A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.9.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Ismerteti és alkal- A gyógynövények 

gyűjtésének szemé- 

lyi és tárgyi feltét- 

elei, szabályai 

   

mazza a gyógynö-   

vények gyűjtésének Teljesen önállóan Törekszik a szak- 

szabályait, gyógy-  nyelv pontos és 

növényeket gyűjt.  szakszerű használa- 

 

Ismerteti és elvégzi 

a termesztéstechno- 

lógia feladatait, 

felismeri és megne- 

vezi a gyógynövé- 

nyek vetőmagjait. 

A hazai gyógynö- 

vénytermesztés 

jellemzői, a ter- 

mesztés során elő- 

forduló munkák, a 

vetőmag azonosító 

és értékmérő tulaj- 

donságai 

 

 

 

Teljesen önállóan 

tára, a pontos és 

precíz, kitartó mun- 

kavégzésre. 

 

Ismerteti és össze- 

hasonlítja az állan- 

dó helyre vethető 

gyógynövény-fajok 

termesztéstechnoló- 

giáját, elvégzi a 

talaj-előkészítési, 

szaporítási, ápolási 

munkákat. 

 

 

Állandó helyre 

vethető gyógynö- 

vény-fajok részletes 

termesztéstechnoló- 

giája 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Internetes informá- 

cióforrásból adato- 

kat gyűjt a gyógy- 

növények termesz- 

téséről, meteoroló- 

giai előrejelzések- 

ről. 

Ismerteti és össze- 

hasonlítja a palán- 

taneveléssel ter- 

meszthető gyógy- 

növényfajok ter- 

mesztéstechnológiáj 

át, elvégzi a talaj- 

előkészítési, szapo- 

rítási, ápolási mun- 

 

 

Palántaneveléssel 

termeszthető 

gyógynövényfajok 

részletes termesz- 

téstechnológiája 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 
Internetes informá- 

cióforrásból adato- 

kat gyűjt a gyógy- 

növények termesz- 

téséről, meteoroló- 

giai előrejelzések- 

ről. 
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kákat. 

Ismerteti és össze- 

hasonlítja a vegeta- 

tív szaporítású 

gyógynövényfajok 

termesztéstechnoló- 

giáját, elvégzi a 

talaj-előkészítési, 

szaporítási, ápolási 

munkákat. 

 

 

Vegetatív szaporítá- 

sú gyógynövényfa- 

jok részletes ter- 

mesztéstechnológiáj 

a 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Internetes informá- 

cióforrásból adato- 

kat gyűjt a gyógy- 

növények termesz- 

téséről, meteoroló- 

giai előrejelzések- 

ről. 

Ismerteti és össze- 

hasonlítja a fás 

szárú gyógynövény- 

fajok termesztés- 

technológiáját, 

elvégzi az ültetési, 

ápolási munkákat. 

 
Fás szárú gyógynö- 

vényfajok részletes 

termesztéstechnoló- 

giája 

 

 

Teljesen önállóan 

Internetes informá- 

cióforrásból adato- 

kat gyűjt a gyógy- 

növények termesz- 

téséről, meteoroló- 

giai előrejelzések- 

ről. 

Betakarítja a 

gyógynövényeket. 

 

Betakarítási módok 

 

Teljesen önállóan 

Internetes meteoro- 

lógiai információ- 

gyűjtés. 

Ismerteti az elsőd- 

leges feldolgozás 

módjait, elvégzi a 

gyógynövények 

elsődleges feldolgo- 

zását. 

 
Az elsődleges fel- 

dolgozás fogalma, 

módjai, jellemzői 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

3.9.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.9.2.6.1 Gyógynövények gyűjtése, felvásárlása 

A gyógynövények gyűjtésének feltételei, szabályai: 

‒ A gyógynövénygyűjtés személyi és tárgyi feltételei 

‒ A magyarországi gyógynövénygyűjtési körzetek 

‒ A gyógynövénygyűjtéshez kapcsolódó környezet- és természetvédelmi előírások 

‒ A gyűjtés módjai, munkavédelmi szabályai 

Gyűjthető gyógynövények ismertetése: 

‒ Nyugalmi időszakban gyűjtendő gyógynövények: a drogot adó begyűjtendő növé- nyi 

rész, a növényi rész gyűjtéskori jellemzői, a begyűjtés módja, időpontja, jel- lemző 

lelőhelyek 

‒ Tavasszal gyűjtendő gyógynövények: a drogot adó begyűjtendő növényi rész, a nö- 

vényi rész gyűjtéskori jellemzői, a begyűjtés módja, időpontja, jellemző lelőhelyek 

‒ Nyáron gyűjtendő gyógynövények: a drogot adó begyűjtendő növényi rész, a növé- 
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nyi rész gyűjtéskori jellemzői, a begyűjtés módja, időpontja, jellemző lelőhelyek 

‒ Nyár végén, ősszel gyűjtendő gyógynövények: a drogot adó begyűjtendő növényi 

rész, a növényi rész gyűjtéskori jellemzői, a begyűjtés módja, időpontja, jellemző 

lelőhelyek 

Gyógynövények gyűjtése: 

‒ A gyűjtés előtti előkészítő munkák elvégzése: a tárolási hely előkészítése betárolás- 

ra, szárításra (épület, padlás, egyéb helyiségek fertőtlenítése), szárítókeretek előké- 

szítése szárításra, a gyűjtött növényanyag szállítására alkalmas csomagolóanyagok, 

eszközök előkészítése 

‒ Gyógynövények gyűjtése: növényfelismerés, gyűjtési mód, helyszíni előtisztítás 

begyakorlása a tenyészidő folyamán, legalább három alkalommal a gyógynövény- 

gyűjtő terepgyakorlat során 

‒ A védett és veszélyeztetett gyógynövényfajok eredeti termőhelyen történő tanul- 

mányozása, felismerésük begyakorlása 

A begyűjtött növényanyag előtisztítása szárításra: idegen növények, növényi részek, egyéb 

hulladék anyagok eltávolítása 

Tanulmányi szemle felvásárlótelepen: 

‒ A felvásárlás feltételeinek és szabályainak helyszíni tanulmányozása 

‒ A felvásárlótelep kialakítása, a felvásárlás szervezési és nyilvántartási munkáinak 

bemutatása 

 

3.9.2.6.2 A gyógynövénytermesztés alapismeretei 

A gyógynövénytermesztés hazai helyzete, jelentősége 

A gyógynövénytermesztés termesztési körzetei, üzemi formái A 

termőhely kiválasztása, termesztéstechnológiák 

A vetőmag 

A vetőmag azonosító és értékmérő tulajdonságainak fogalma és vizsgálata 

A tananyagban szereplő gyógynövényfajok vetőmagjainak bemutatása, azonosító morfoló- giai 

tulajdonságok, összetévesztési lehetőségek ismertetése, a magok megtekintése, össze- hasonlítása 

Vetés előtti magkezelési eljárások típusai, célja 

Vetés előtti magkezelési eljárások (csávázás, kalibrálás, hőkezelés stb.) tanulmányozása üzemi 

körülmények között 

Szaporításmódok: az ivaros és az ivartalan szaporítás fogalma, módjai, jellemzői 

A talaj-előkészítés fogalma, munkái A 

növényápolás fogalma, munkái 

Növényvédelem, vegyszerhasználat 

Betakarítás: a betakarítás módjai, időpontjai 

 

3.9.2.6.3 Az állandó helyre vethető gyógynövények termesztéstechnológiája Állandó 
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helyre vethető gyógynövények termesztésének ismertetése: a növények általános jellemzése, 

környezeti igényük, fajtáik, talaj-előkészítésük, szaporításuk, ápolási munkáik, betakarításuk, 

tárolásuk, az elsődleges feldolgozás lehetőségei 

Talajművelési, talaj-előkészítési gyakorlatok: 

‒ A kitűzés és a területmérés eszközeinek ismerete és használata, szakmai számítások 

‒ Ásó, kapa, gereblye és henger használata és karbantartása 

‒ Talajművelő kisgépek (eke, rotációs kapa, kultivátor, kombinátor, borona, simító stb.) 

ismerete és használata 

A gyógynövények szaporításának gyakorlata (magvetés): 

‒ Magvak előkészítése vetésre (keverés sorjelző növény magjával, áztatás, fagyasztás 

stb.) 

‒ A vetés sűrűségének (db/fm) meghatározása 

‒ A szükséges vetőmagadag (g/m2, kg/m2 stb.) kiszámítása és kimérése 

‒ A kézi és gépi vontatású vetőgépek ismerete, használata, beállítása 

‒ Szakmai számítások, a vetőmag mennyiségének meghatározása 

Növényápolási gyakorlatok: sor- és sorközkapálás kézi kapával, sorközművelés géppel, 

fejtrágyázás, növényvédő permetezések, gyakoribb kártevők és kórokozók, valamint kárté- telek 

és kórképek felismerése, speciális ápolási munkák 

 

3.9.2.6.4 A palántaneveléssel termeszthető gyógynövények termesztéstechnológiá- 

ja 

Palántaneveléssel termeszthető gyógynövények termesztésének ismertetése: a növények ál- talános 

jellemzése, környezeti igényük, fajtáik, talaj-előkészítésük, szaporításuk, ápolási munkáik, 

betakarításuk, tárolásuk, az elsődleges feldolgozás lehetőségei 

Talajművelési, talaj-előkészítési gyakorlatok: 

‒ A kitűzés és a területmérés eszközeinek ismerete és használata, szakmai számítások 

‒ Ásó, kapa, gereblye és henger használata és karbantartása 

‒ Talajművelő kisgépek (eke, rotációs kapa, kultivátor, kombinátor, borona, simító stb.) 

ismerete és használata 

A gyógynövények szaporításának gyakorlata (palántanevelés): 

‒ Palántanevelés szabadágyban: a szabadágy kimérése és kitűzése, előkészítése ve- 

tésre, a sorok kijelölése; magvetés kézzel, illetve kézi vetőgéppel; magtakarás; a 

palántaágy öntözése kannával, öntözőtömlővel, szórófejes berendezéssel; a háti és 

motoros növényvédő permetezőgépek ismerete és használata 

‒ Palántanevelés fóliasátorban: magvetés a fóliasátor talajára; öntözés, párásítás, táp- 

oldatozás; szellőztetés; gyomirtás kézzel, kapával; ritkítás, egyelés, tűzdelés; palán- 

takiszedés, válogatás, csomagolás, szállítás 

‒ Szakmai számítások, a vetőmag és palánta mennyiségének meghatározása 

Palánták kiültetése: 

‒ Palánták előkészítése ültetésre 

‒ A tenyészterület meghatározása, sorkijelölés 

‒ Ültetés kézzel (ültetőfával) és géppel 

‒ Ültetés utáni öntözés és pótlás 
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Növényápolási gyakorlatok: sor- és sorközkapálás kézi kapával, sorközművelés géppel, 

fejtrágyázás, növényvédő permetezések, gyakoribb kártevők és kórokozók, valamint kárté- telek 

és kórképek felismerése, speciális ápolási munkák 

 

3.9.2.6.5 A vegetatív szaporítású gyógynövények termesztéstechnológiája 

Vegetatív szaporítású évelő gyógynövények termesztésének ismertetése: a növények álta- lános 

jellemzése, környezeti igényük, fajtáik, talaj-előkészítésük, szaporításuk, ápolási munkáik, 

betakarításuk, tárolásuk, az elsődleges feldolgozás lehetőségei 

Talajművelési, talaj-előkészítési gyakorlatok: 

‒ A kitűzés és a területmérés eszközeinek ismerete és használata, szakmai számítások 

‒ Ásó, kapa, gereblye és henger használata és karbantartása 

‒ Talajművelő kisgépek (eke, rotációs kapa, kultivátor, kombinátor, borona, simító stb.) 

ismerete és használata 

A gyógynövények szaporításának gyakorlata (vegetatív szaporítás): 

‒ Terjedő tövű gyógynövények (tárkony, rovarporvirág stb.) tőosztása: anyatő kisze- 

dése, anyatő szétszedése, megtisztítása, fertőtlenítése, tőrészek elültetése 

‒ Gyökeres dugvány előállítása: sima dugványok (fás vagy félfás) megszedése anya- 

tőről, sima dugvány előkészítése (lelevelezés, metszlap készítése, fertőtlenítés, 

visszavágás stb.), sima dugvány elültetése takaratlan, illetve fóliával takart talajba 

‒ Tő körüli gyökeres sarjleválasztás és elültetés (pl. tárkony) vegetációban 

‒ Sztóló felszedése, tisztítása, válogatása és elültetése 

Növényápolási gyakorlatok: sor- és sorközkapálás kézi kapával, sorközművelés géppel, 

fejtrágyázás, növényvédő permetezések, gyakoribb kártevők és kórokozók, valamint kárté- telek 

és kórképek felismerése, speciális ápolási munkák 

 

3.9.2.6.6 A fás szárú gyógynövények termesztéstechnológiája 

Fás szárú gyógynövények termesztésének ismertetése: a növények általános jellemzése, környezeti 

igényük, fajtáik, talaj-előkészítésük, szaporításuk, ápolási munkáik, betakarítá- suk, tárolásuk, az 

elsődleges feldolgozás lehetőségei 

Fás szárú gyógynövények ültetése, ápolási munkáinak elvégzése 

 

3.9.2.6.7 Betakarítási munkák 

Gyökérkiszedés ásóval, ekével 

Hajtások (herba előállítása) vágása sarlóval vagy géppel (rendvágó, kaszálva rakodó) 

Virágok, virágzatok szedése kézzel (szedőfésűvel, pl. kamilla) 

Termések, magvak kétmenetes és egymenetes betakarítása 

 

3.9.2.6.8 A gyógynövények feldolgozása és felvásárlása 
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Az elsődleges (termesztőüzemi) feldolgozás fogalma, célja, formái, jelentősége A 

szárítás fogalma, célja, módjai 

A szárítást előkészítő műveletek elvégzése: 

‒ Gyökerek előkészítése szárításra (tisztítás, mosás, darabolás) 

‒ Levelek (folium) fosztása drog előállítására (pl. borsmenta) 

A természetes szárítás műveleteinek gyakorlása: 

‒ Padlás, fóliasátor, egyéb helyiségek előkészítése szárításra 

‒ Szárítókeret használata 

‒ Növényanyag kiterítése, forgatása 

A mesterséges szárítás műveletei: TSZP összeállítása, működtetése, folyamatos szárítás Az 

illóolaj kinyerésének, lepárlásának fogalma, módjai, tanulmányozása 

A csomagolás célja, módjai, az értékesítés szabályai 

Csomagolhatóság (zsákolhatóság) meghatározása: 

‒ Megszáradt növényanyag (drog) leszedése szárítókeretről, csomagolása 

‒ Magtisztítás rostálással 

‒ Magdrog zsákolása 

Magtisztítás, magtisztító gépek használata és karbantartása: kalmárrosta, szeparátor A 

gyógynövények felvásárlása, a hazai felvásárlás és értékesítés rendszere 

3.10 Fűszernövény-termesztés megnevezésű tanulási terület a 

Gyógynövénytermesztő szakmairány számára 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 362/362 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület megismerteti a fűszernövények termesztésének elméleti alapjait és gyakor- 

latát. 

 

3.10.1 Fűszernövény-termesztés tantárgy 362/362 

óra 
 

3.10.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a fűszernövény-fajok jelentőségét, 

környezeti igényei, termesztéstechnológiáját, gyűjtését, elsődleges feldolgozását. A gyakorlati 

tevékenységek elsajátításával pedig alkalmassá váljanak a termesztéstechnológiák munkamű- 

veleteinek elvégzésére. 

 

3.10.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 
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3.10.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

biológia, földrajz, általános alapozás, termesztési alapismeretek, műszaki és munkavé- 

delmi ismeretek, gyógynövény- és drogismeret 

 

3.10.1.4 A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.10.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Ismerteti a fűszer-  

 
A fűszernövények 

fogalma, csoporto- 

sítási módjai 

  

 

 

 

 

Törekszik a szak- 

nyelv pontos és 

szakszerű használa- 

tára, a pontos, pre- 

cíz és kitartó mun- 

kavégzésre. 

 

növények csoporto-  

sítási módjait, ösz-  

szehasonlítja a 

csoportok növénye- 

Teljesen önállóan 

it, felismeri és meg-  

nevezi a fűszernö-  

vényeket.  

Ismerteti és össze-    

hasonlítja az egy-   Internetes informá- 

éves fűszernövény-   cióforrásból adato- 

fajok termesztés- Fűszernövényfajok  kat gyűjt a fűszer- 

technológiáját, részletes termesz- Teljesen önállóan növények termesz- 

elvégzi a talaj- téstechnológiája  téséről, meteoroló- 

előkészítési, szapo-   giai előrejelzések- 

rítási, ápolási mun-   ről. 

kákat.    

Ismerteti és össze- 

hasonlítja a kétéves 

fűszernövényfajok 

termesztéstechnoló- 

giáját, elvégzi a 

talaj-előkészítési, 

szaporítási, ápolási 

munkákat. 

 

 

Fűszernövényfajok 

részletes termesz- 

téstechnológiája 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 Internetes informá- 

cióforrásból adato- 

kat gyűjt a fűszer- 

növények termesz- 

téséről, meteoroló- 

giai előrejelzések- 

ről. 
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Ismerteti és össze- 

hasonlítja az évelő 

fűszernövényfajok 

termesztéstechnoló- 

giáját, elvégzi a 

talaj-előkészítési, 

szaporítási, ápolási 

munkákat. 

 

 

Fűszernövényfajok 

részletes termesz- 

téstechnológiája 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Internetes informá- 

cióforrásból adato- 

kat gyűjt a fűszer- 

növények termesz- 

téséről, meteoroló- 

giai előrejelzések- 

ről. 

Ismerteti és össze- 

hasonlítja a fonto- 

sabb meleg égövi 

fűszernövényfajo- 

kat. 

 

Meleg égövi fű- 

szernövények jel- 

lemzői 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Internetes informá- 

cióforrásból adato- 

kat gyűjt. 

Fűszernövényeket 

hajtat. 

A hajtatás fogalma, 

módjai 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Betakarítja, áruvá 

készíti és tárolja a 

fűszernövényeket. 

Betakarítási, tárolá- 

si módok 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internetes meteoro- 

lógiai információkat 

gyűjt. 

 

 

3.10.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.10.1.6.1 A fűszernövények jelentősége, csoportosítása 

A fűszernövények fogalma, jelentőségük a gazdaságban és a táplálkozásban 

A fűszernövények csoportosítása az életforma, a felhasznált növényi részek, a környezeti igények és 

a szaporításmód alapján 

A fűszernövények magvainak, palántáinak és kifejlett egyedeinek, valamint az évszakon- ként 

változó gyomvegetáció felismerése 

A termesztett fűszerek érzékszervi vizsgálata A 

fűszerkeverékek 

 

3.10.1.6.2 Az egyéves fűszernövények termesztése 

Az egyéves fűszernövények termesztésének jelentősége, növénytani jellemzésük, ökológiai 

igényük 

Az egyéves fűszernövények termesztéstechnológiájának ismertetése: növényváltás, táp- 

anyagellátás, talaj-előkészítés, szaporítás, növényápolás és növényvédelem, betakarítás, áruvá 

készítés, szárítás, tárolás, fajták (ánizs, bazsalikom, borsikafű/csombor, fokhagyma, fűszerpaprika, 

kapor, kerti majoránna, konyhakömény, koriander, metélőhagyma, mustár- fajok, sáfrányos 

szeklice) 

Talajművelési, talaj-előkészítési gyakorlatok: 
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‒ A kitűzés és a területmérés eszközeinek ismerete és használata, szakmai számítások 

‒ Kézi és gépi talaj-előkészítés 

A fűszernövények szaporításának gyakorlata: 

‒ Magvak előkészítése vetésre 

‒ Sorok kijelölésének módjai 

‒ Magvak állandó helyre vetése 

‒ Magvetés palántaneveléshez, a palánták ápolási munkái 

‒ Palánták kiültetése 

‒ Vegetatív növényi részek előkészítése a szaporításhoz, ültetés 

‒ Szakmai számítások, a vetőmag és a palánta mennyiségének meghatározása, ágyá- 

sok területének kiszámítása 

Növényápolási gyakorlatok: sor- és sorközkapálás kézi kapával, sorközművelés géppel, fejtrágyázás, 

speciális ápolási munkák 

Növényvédelmi feladatok: 

‒ A leggyakoribb kártevők és kórokozók, valamint kárképek és kórképek felismerése 

‒ Agrotechnikai, fizikai, mechanikai és biológiai növényvédelemi eljárások alkalma- 

zása 

‒ Permetezési napló vezetése 

‒ Szakmai számítások: vegyszeradag meghatározása az adott töménységű permetlé 

készítéséhez 

 

3.10.1.6.3 A kétéves fűszernövények termesztése 

A kétéves fűszernövények termesztésének jelentősége, növénytani jellemzésük, ökológiai igényük 

A kétéves fűszernövények termesztéstechnológiájának ismertetése: növényváltás, táp- 

anyagellátás, talaj-előkészítés, szaporítás, növényápolás és növényvédelem, betakarítás, áruvá 

készítés, szárítás, tárolás, fajták (angelika, petrezselyem, vöröshagyma, zeller) 

Talajművelési, talaj-előkészítési gyakorlatok: 

‒ A kitűzés és a területmérés eszközeinek ismerete és használata, szakmai számítások 

‒ Kézi és gépi talaj-előkészítés 

A fűszernövények szaporításának gyakorlata: 

‒ Magvak előkészítése vetésre 

‒ Sorok kijelölésének módjai 

‒ Magvak állandó helyre vetése 

‒ Magvetés palántaneveléshez, a palánták ápolási munkái 

‒ Palánták kiültetése 

‒ Vegetatív növényi részek előkészítése a szaporításhoz, ültetés 

‒ Szakmai számítások, a vetőmag és a palánta mennyiségének meghatározása, ágyá- 

sok területének kiszámítása 

Növényápolási gyakorlatok: sor- és sorközkapálás kézi kapával, sorközművelés géppel, fejtrágyázás, 

speciális ápolási munkák 

Növényvédelmi feladatok: 
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‒ A leggyakoribb kártevők és kórokozók, valamint kárképek és kórképek felismerése 

‒ Agrotechnikai, fizikai, mechanikai és biológiai növényvédelemi eljárások alkalma- 

zása 

‒ Permetezési napló vezetése 

‒ Szakmai számítások: vegyszeradag meghatározása az adott töménységű permetlé 

készítéséhez 

 

3.10.1.6.4 Az évelő fűszernövények termesztése 

Az évelő fűszernövények termesztésének jelentősége, növénytani jellemzésük, ökológiai igényük 

Az évelő fűszernövények termesztéstechnológiájának ismertetése: növényváltás, tápanyag- ellátás, 

talaj-előkészítés, szaporítás, növényápolás és növényvédelem, betakarítás, áruvá készítés, szárítás, 

tárolás, fajták (fehér üröm, izsóp, kerti kakukkfű, lestyán, rozmaring, szurokfű, tárkony, torma, 

zsálya) 

Talajművelési, talaj-előkészítési gyakorlatok: 

‒ A kitűzés és a területmérés eszközeinek ismerete és használata, szakmai számítások 

‒ Kézi és gépi talaj-előkészítés 

A fűszernövények szaporításának gyakorlata: 

‒ Magvak előkészítése vetésre 

‒ Sorok kijelölésének módjai 

‒ Magvak állandó helyre vetése 

‒ Vegetatív növényi részek előkészítése a szaporításhoz, ültetés 

‒ Szakmai számítások, a vetőmag mennyiségének meghatározása, ágyások területé- nek 

kiszámítása 

Növényápolási gyakorlatok: sor- és sorközkapálás kézi kapával, sorközművelés géppel, fejtrágyázás, 

speciális ápolási munkák 

Növényvédelmi feladatok: 

‒ A leggyakoribb kártevők és kórokozók, valamint kárképek és kórképek felismerése 

‒ Agrotechnikai, fizikai, mechanikai és biológiai növényvédelemi eljárások alkalma- 

zása 

‒ Permetezési napló vezetése 

‒ Szakmai számítások: vegyszeradag meghatározása az adott töménységű permetlé 

készítéséhez 

 

3.10.1.6.5 Fontosabb meleg égövi fűszernövények 

A növények rendszertani besorolása, növénytani jellemzőik, ökológiai igényük, felhaszná- lásuk, 

termesztésük (babér, bors, fahéj, gyömbér, kurkuma, szegfűszeg, szerecsendió, vaní- lia) 

 

3.10.1.6.6 Fűszernövények hajtatása 

Levél- és hajtásdrogként használatos alacsony növésű fűszernövények hajtatása cserépben Az 

áttelelő, a helyrevetett és a palántázott fűszernövények fóliaalagút alatti hajtatása 
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Páratartalom, hőmérséklet és a szén-dioxid szabályozása a termesztőberendezésekben 

Öntözés a termesztőberendezésekben 

 

3.10.1.6.7 A fűszernövények betakarítása, áruvá készítése és tárolása 

A biológiai és gazdasági érettség megállapítása 

Fűszernövények betakarítása, áruvá készítése, szárítása, tárolása 



600 
 

3.11 Kertészeti ismeretek gyümölcstermesztőknek megnevezésű 

tanulási terület a Gyümölcstermesztő szakmairány számára 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 273/273 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület megismerteti a növények termesztése során előforduló legfontosabb felada- 

tokat, a termesztés gépesítésének lehetőségeit, és felhívja a tanulók figyelmét a tevékenységük 

jellegzetességeiből adódó munka- és környezetvédelemi feladatok jelentőségére. 

 

3.11.1 Termesztési alapismeretek tantárgy 72/72 óra 
 

3.11.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy az általános alapozás éghajlattani és talajtani témaköréhez kapcsolódva megismer- 

teti a kertészeti termesztést befolyásoló talajművelési, trágyázási és öntözési eljárásokat és 

felhasználhatóságukat, és rávezeti a tanulót az eredményes termesztéshez nélkülözhetetlen 

növényvédelem és környezetvédelem kapcsolatára. 

 

3.11.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.11.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

általános alapozás, műszaki és munkavédelmi ismeretek, gyümölcstermesztés, szőlőter- 

mesztés 

 

3.11.1.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.11.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Szakszerűen hasz- 

nálja a kertészeti 

eszközöket. 

Kertészeti 

termesztőberendezé 

sek, eszközök, szer- 

számok 

 

Teljesen önállóan 
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Talajművelést vé- 

gez. 

 

Talajművelési eljá- 

rások, talajművelő 

eszközök, gépek 

 

 

Teljesen önállóan 

Törekszik a szak- 

nyelv pontos és 

szakszerű használa- 

tára. 

Törekszik a pontos 

és precíz munka- 

végzésre. 

Nyitott az új isme- 

retekre, új megol- 

dásokra. 

Törekszik saját 

tanulási céljainak 

megfogalmazására. 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

környezetkímélő 

talajművelési mód- 

szerekről. 

 

Szerves és műtrá- 

gyák kijuttatását 

végzi. 

 

A szerves és a mű- 

trágya fogalma, 

típusai, trágyázási 

módok 

 

 
Teljesen önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

termesztésben en- 

gedélyezett termés- 

növelő anyagokról, 

műtrágyákról. 

Öntözési feladato- 

kat végez, öntöző- 

rendszereket üze- 

meltet. 

Az öntözés célja, 

módja, az öntözés- 

hez kapcsolódó 

fogalmak 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

korszerű öntözési 

technológiákról. 

 

Felismeri a jellegze- 

tes károsítókat, 

gyomnövényeket, 

növényvédelmi 

munkákat végez. 

 

A növényvédelem 

módjai, a károsítók 

típusai, növényvé- 

delmi alapfogalmak 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Internetes forrásból 

információt gyűjt az 

engedélyezett nö- 

vényvédő szerekről, 

a növényvédelemre 

vonatkozó jogsza- 

bályokról. 

 

 

3.11.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.11.1.6.1 A kertészeti termesztés tárgyi feltételei 

A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, növényágyak, fóliás 

berendezések), kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, -

tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.) Kertészeti földnemek, közegek 

 

3.11.1.6.2 Talajművelés A 

talajművelés célja és alapelvei 

Talajművelési eljárások, eszközök, gépek: szántás, tárcsázás, kultivátorozás, boronálás, simítózás, 

hengerezés, a talajmaró és a mélylazító használata 

Talajművelési rendszerek kialakítása 

 

3.11.1.6.3 Trágyázás 

A trágyázás célja 

A trágyafélék csoportosítása: szerves trágyák (istállótrágya fogalma, összetétele, kezelése, tárolása, 

hígtrágya, zöldtrágya, egyéb szerves trágyák), műtrágyák (nitrogén-, foszfor-, ká- liumtartalmú 

műtrágyák, mikroelemtrágyák jellemzői, használatuk lehetőségei és tárolá- suk) 



602 
 

Trágyázási módok 

A trágyafélék tárolási módjai, a trágyázás környezetvédelmi vonatkozásai 

 

3.11.1.6.4 Öntözés 

Az öntözés jelentősége 

Az öntözés célja: vízpótló, kelesztő, frissítő, párásító, nedvességtároló, talajátmosó, trá- gyázó, 

beiszapoló, színező és fagy elleni öntözés 

Az öntözővíz tulajdonságai: ásványisó-tartalma, keménysége, hőfoka és szennyezettsége 

Öntözési módok: felületi, esőszerű, altalaj- és mikroöntözés 

Az öntözés időpontjának és az öntözővíz mennyiségének meghatározása (öntözési norma, 

idénynorma, öntözési forduló) 

 

3.11.1.6.5 Növényvédelem 

A növényvédelem jelentősége, feladata 

A növényeket károsító élő szervezetek (vírusok, baktériumok, gombák, állati kártevők) legfontosabb 

jellemzői 

A kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényei 

Növényvédő szerek ismerete, felhasználása, tárolása 

Permetlé-összetétel számítása 

A permetlé készítésének szabályai, permetlevek bekeverése (gyakorlatilag nem mérgező szerekkel) 

A növényvédelem módjai, előrejelzés, megelőzés, védekezés 

A környezetvédelem szerepe a növényvédelemben 

Komplex és integrált növényvédelem 

 

 

3.11.2 Műszaki és munkavédelmi ismeretek tantárgy 201/201 

óra 
 

3.11.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja az általános műszaki ismeretek átadásán túl a kertészetben hasz- 

nált erő- és munkagépek, eszközök működési elvének, szerkezetének megismertetése. Továb- bi 

cél, hogy a tanulók elsajátítsák a kertészetben alkalmazott kéziszerszámok, eszközök kés- 

zségszintű használatát, a gépek, berendezések szakszerű üzemeltetését, az egyszerűbb javítá- sok 

elvégzését, az eszközök, berendezések, gépek karbantartását. A tantárgy az általános ala- pozás 

munka-, tűz- és környezetvédelem témaköréhez kapcsolódva komplex ismeretanyagot biztosít a 

munka- és környezetvédelmi szempontoknak megfelelő kertészeti munkavégzéshez. 
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3.11.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.11.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

fizika, általános alapozás, szakmai alapozás, gyümölcstermesztési alapok, gyümölcster- 

mesztés, munkafolyamatok (gyümölcstermesztés), szőlőtermesztés, munkafolyamatok 

(szőlőtermesztés) 

 

3.11.2.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.11.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Szakszerűen hasz- 

nálja a műhely 

kéziszerszámait. 

Ipari anyagok, a 

műhely szerszámai 

 

Teljesen önállóan 

Törekszik a szak- 

nyelv pontos és 

szakszerű használa- 

tára. 

Törekszik a pontos 

és precíz munka- 

végzésre. 

Felismeri a munka- 

védelmi szabályok 

betartásának jelen- 

tőségét. 

Elhivatott a környe- 

zetvédelem tekinte- 

tében. 

Nyitott az új isme- 

retekre, új megol- 

dásokra. 

Törekszik saját 

tanulási céljainak 

megfogalmazására. 

 

Elvégzi a gépele- 

mek alapvető kar- 

bantartási munkáit, 

felismeri a jellegze- 

tes meghibásodáso- 

kat. 

 

 

A gépelemek típu- 

sai, főbb jellemzői 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Beindítja a belső 

égésű motorokat, 

elvégzi az alapvető 

karbantartási mun- 

kákat. 

A belső égésű mo- 

torok működési 

elve, fő szerkezeti 

részei 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Erőgépet beindít, 

vezet, leállít. 

Az erőgépek típu- 

sai, szerkezeti egy- 

ségei 

 

Teljesen önállóan 

 

Összekapcsolja az 

erőgépeket és a 

munkagépeket. 

Az erőgépek és 

munkagépek össze- 

kapcsolási lehetősé- 

gei 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Üzemelteti a jármű- 

vek villamos beren- 

dezéseit, a villany- 

motorokat. 

A járművek villa- 

mos berendezései, a 

villamosmotorok 

 

 

Teljesen önállóan 
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szerkezeti felépíté- 

se, működési elve 

 

 

Üzemelteti és kar- 

bantartja a kertésze- 

ti termesztés mun- 

kagépeit. 

A kertészeti ter- 

mesztésben alkal- 

mazott talajművelő, 

tápanyag- 

visszapótló és nö- 

vényvédő gépek, 

szállító- és rakodó- 

gépek, öntözőbe- 

rendezések jellem- 

zői 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 
Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

kertészeti termesz- 

tésben használt 

munkagépekről. 

Üzemelteti és kar- 

bantartja a gyü- 

mölcs- és szőlőter- 

mesztés eszközeit, 

gépeit. 

A csemete- és olt- 

ványnevelés, a 

telepítés és fenntar- 

tás, a betakarítás és 

feldolgozás eszkö- 

zei, gépei 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

gyümölcs- és szőlő- 

termesztésben hasz- 

nált munkagépek- 

ről. 

Munkáját a kerté- 

szeti termesztésre 

vonatkozó bizton- 

ságtechnikai szabá- 

lyok betartásával 

végzi. 

 

 

Biztonságtechnikai 

előírások 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

munkavédelmi 

jogszabályokról. 

Munkáját a kerté- 

szeti termesztéshez 

kapcsolódó környe- 

zetvédelmi előírá- 

sok betartásával 

végzi. 

 

A munkájához 

kapcsolódó legfon- 

tosabb környezet- 

védelmi fogalmak, 

előírások 

 

 

Teljesen önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

környezetvédelmi 

jogszabályokról, 

környezetbarát 

termesztési techno- 

lógiákról. 
 

3.11.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.11.2.6.1 Szerszám- és anyagismeret 

A műhely kéziszerszámai, alkalmazásuk a gyakorlatban A 

gépek anyagai, megmunkálhatósága 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Anyagismeret (fémes és nemfémes anyagok, tüzelő- és kenőanyagok tulajdonságai, fel- használásuk) 

 

3.11.2.6.2 Gépelemek, szerkezeti egységek 
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A legfontosabb gépépítő egységek (tengelyek, csapágyak, tengelykapcsolók, szivattyúk, 

hidraulikus munkahengerek) feladata, fajtái, jellemzői, működésük, karbantartásuk, jelleg- zetes 

meghibásodásuk 

Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás), áttétel 

Mozgást átalakító gépelemek, típusai, jellemzőik 

 

3.11.2.6.3 Belső égésű motorok 

Az Otto-motorok, dízelmotorok szerkezete, működése 

Az üzemanyag-ellátó, a kenési és a hűtési rendszerek, valamint a levegőszűrő fő részei, működése, 

karbantartása. Légtelenítés, hidegindítás, indítások gyakorlása 

A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása 

3.11.2.6.4 Erőgépek 

Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, tengelykapcsoló, 

sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék) 

Teljesítményleadó tengely, függesztőszerkezet, vonószerkezet A 

járószerkezet és a kormányzás 

A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása A 

járművek elektromos berendezései 

Az akkumulátor működése, karbantartása 

Indítómotor, generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, üzemeltetésük, karbantartá- suk 

Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlata 

 

3.11.2.6.5 Erőgépek és munkagépek összekapcsolása 

A hárompont-felfüggesztés és állítási lehetőségei 

Vonóhorog, teljesítményleadó tengely, hidraulikus és elektromos csatlakoztatás Traktor és 

pótkocsi, traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása, szétkapcsolása A csatlakoztatás 

biztonságtechnikája, járműszerelvény vezetése 

 

3.11.2.6.6 Járművillamosság, villanymotorok 

A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a járművön, feladatuk, működésük, 

karbantartásuk (akkumulátor, generátor, indítómotor, világítás, biztosítékok) 

Váltóáramú motorok indítása, üzemeltetése 

Villanymotorok működési elve, szerkezete, fajtái, üzemeltetése, biztonságtechnikája 

 

3.11.2.6.7 A kertészeti termesztés gépei 
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A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, beállítá- sok, az 

üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló eszközökkel (ágyeke, tárcsa, 

kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs kapák) 

Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az erőgép- hez, 

beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása 

A növényvédő gépek (csoportosításuk, cseppképzési módjaik, a hidraulikus porlasztású, 

légporlasztásos és szállítólevegős gépek fő részei, működésük bemutatása, üzemeltetésük, 

szabályozásuk, karbantartásuk, szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei, porozógépek, csávázók, 

a permetezőgépek automatikái, permetlé-összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása, az 

üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai) 

A szállítás, rakodás gépei (biztonsági előírásaik, a traktoros pótkocsik felépítése, a csatla- koztatás, 

vontatás gyakorlása, billenthető pótkocsik üzemeltetése, traktoros és önjáró hom- lokrakodók, kerti 

traktor és pótkocsi összekapcsolása, karbantartási teendők, munkabizton- sági követelmények, 

elektromos és gázüzemű rakodók) 

Az öntözés berendezései (szivattyúk, vezetékek, szórófejek, zárószerkezetek, kézi áttelepí- tésű 

vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, karbantartása, ön- tözési 

módok, tápanyag-utánpótlás öntözéssel, mikroöntözés) 
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3.11.2.6.8 A gyümölcs- és szőlőtermesztés eszközei, gépei 

Gyümölcstermesztés: 

‒ Gyümölcsfaiskola csemete- és oltványnevelése: vető-, ültető-, sorközművelő, ki- 

emelő-, csemete- és oltványcsomagoló, valamint oltógépek, a gépek üzemeltetése 

‒ Gyümölcstelepítés, területrendezés: a tereptisztítás, a tereprendezés, a telepítés (gö- 

dörfúrók, hidrofúrók) és a támrendszerépítés gépei, működés közbeni megtekinté- 

sük, üzemeltetésük 

‒ Metszés: a szelektív metszés és a nyesedékhasznosítás gépei, síkfalmetszők. Kézi 

metszőollók karbantartása, élezése. Pneumatikus metszőollók felszerelése, üzemel- 

tetése, karbantartása. Síkfalmetszők működés közbeni megfigyelése. Motoros fűré- 

szek alkalmazása. 

‒ Gyümölcsbetakarítás: segédeszközös betakarítás, segédgépes betakarítás, teljesen 

gépesített betakarítás, gyümölcsszállítás, a gépek üzemeltetése 

‒ Gyümölcsmanipulálás és tárolás: felrakó-, tisztító-, selejtező-, válogató- (osztályo- zó-

) és csomagológépek és berendezések, a gyümölcsök tárolása (tárolási módok, 

tárolótípusok), a gépek üzemeltetése 

Szőlőtermesztés: 

‒ Csemete- és oltványnevelés: ültető-, kiemelő-, oltó- és oltványcsomagoló gépek 

‒ A telepítés, támrendszerépítés gépei 

‒ Ültetvényápolás: a metszés és a nyesedékfeldolgozás gépei, eszközei 

‒ Betakarítás: szüretelő- és szállítógépek, eszközök 

‒ Feldolgozás: a szőlőfogadás gépei, zúzók, bogyózók, zúzó-bogyózók, cefreszivaty- 

tyúk, mustleválasztók (statikus, dinamikus), szőlősajtók, segédanyag-adagoló be- 

rendezések, a must tárolása 

 

3.11.2.6.9 A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája 

A kézi munkavégzés során használt eszközök, gépek biztonságos használatának szabályai 

Erőgépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai 

A növényvédelem biztonsági szabályai: 

‒ A növényvédő szerek vásárlásának, használatának személyi feltételei 

‒ Az előkészítés (bekeverés), kijuttatás és tárolás általános biztonságtechnikai előírá- 

sai, környezetvédelmi vonatkozásai 

‒ A szabadföldi és zárttéri növényvédelem biztonságtechnikai szabályai, környezet- 

védelmi vonatkozásai 

‒ Szermaradványok, csomagolóanyagok kezelése 

‒ Védőfelszerelések használata, karbantartása, elsősegélynyújtás növényvédőszer- 

mérgezéskor 

A gyümölcstermesztés, áruvá készítés, feldolgozás és tárolás munkavédelmi és higiéniai ismeretei 

A szőlőtermesztés munkavédelmi és higiéniai ismeretei 

 

3.11.2.6.10 Környezet- és természetvédelem 

A környezetvédelem fogalma, feladatai, jogi szabályozása, szervezetek 
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A talajvédelem, erózió, defláció, talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegysze- res 

növényvédelem hatása 

A víz védelme, szennyeződésének forrásai, a megelőzés lehetőségei, víztisztítási lehetősé- gek 

A levegő tisztaságának védelme, a levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a 

levegőtisztaság megóvásának lehetőségei 

Erdő- és vadvédelem 

Hulladékok, a hulladék fogalma, csoportosításuk, ártalmatlanításuk, újrahasznosításuk eljá- rásai, 

veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk 

Környezetvédelmi károk és bírságolás 

A természetvédelem feladata, jelentősége 

Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok 

A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén: környezetbarát anyaghasználat, termé- szeti 

erőforrások megőrzése, élőhelyek bővítése, takarékos vízgazdálkodás, környezetba- rát, 

energiatakarékos technológiák a kertészetben 

A talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során 

Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata 

 

 

3.12 Gyümölcs- és szőlőtermesztésmegnevezésű tanulási terület a 

Gyümölcstermesztő szakmairány számára 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 1035/1035 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület megismerteti a gyümölcs- és szőlőtermesztés elméleti alapjait és gyakorla- tát. 

 

3.12.1 Gyümölcstermesztés tantárgy 651/651 

óra 
 

3.12.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a gyümölcstermesztés jelentőségét, 

helyzetét, a gyümölcstermő növényeket, szaporítási módjaikat, az ápolási munkákat és a beta- 

karítás módjait, a különböző gyümölcsfajok gazdasági és táplálkozási jelentőségét, környezeti 

igényeit, termesztéstechnológiáját. A tantárgy keretében a tanulók elsajátítják a különböző 

gyümölcsfajok termesztéstechnikai munkafolyamatainak helyes megválasztását és a leggya- 

koribb munkaműveleteket. 
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3.12.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.12.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

általános alapozás, termesztési alapismeretek, műszaki és munkavédelmi ismeretek 

 

3.12.1.4 A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.12.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Ismerteti és értékeli 

a hazai gyümölcs- 

termesztés jellem- 

zőit, helyzetét. 

 

 

A hazai gyümölcs- 

termesztés jellemzői 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik a szak- 

nyelv pontos és 

szakszerű használa- 

tára, a pontos, pre- 

cíz és kitartó mun- 

Internetes informá- 

cióforrásból adato- 

kat gyűjt a gyü- 

mölcstermő növé- 

nyek termesztési 

adatairól. 

Ismerteti, jellemzi, 

összehasonlítja, 

felismeri és megne- 

vezi a gyümölcsfa- 

jokat, a gyümölcs- 

termő növények 

részeit, termőrésze- 

it, alanyait. 

 

 

A gyümölcstermő 

növények, csopor- 

tosítási lehetősége- 

ik, részeik 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 
Internetes informá- 

cióforrásból adato- 

kat gyűjt a gyü- 

mölcstermő növé- 

nyek alanyairól. 

Ismerteti és értékeli 

a gyümölcsös tele- 

pítésének feltételeit, 

a gyümölcsös kiala- 

kításának lépéseit, 

ültetvényt telepít. 

 

Az ültetvények 

létesítésének termé- 

szeti és gazdasági 

feltételei 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Internetes informá- 

cióforrásból meteo- 

rológiai adatokat 

gyűjt. 

Ismerteti és össze- 

hasonlítja az ivarta- 

lan szaporítási mó- 

dokat, gyümölcs- 

termő növényeket 

szaporít. 

 

A gyümölcstermő 

növények ivaros és 

ivartalan szaporítási 

módjai 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Ismerteti és össze- 

hasonlítja a legelter- 

jedtebb koronafor- 

mákat, alakító és 

fenntartó metszésü- 

ket, gyümölcstermő 

növényeket metsz. 

 

Az alakító és fenn- 

tartó metszés fo- 

galma, koronafor- 

mák. 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Internetes informá- 

cióforrásból meteo- 

rológiai adatokat 

gyűjt. 
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Ismerteti, összeha- 

sonlítja és értékeli a 

gyümölcsösök tele- 

pítés előtti és fenn- 

tartó trágyázásának 

módjait, a gyü- 

mölcstermesztésben 

alkalmazható talaj- 

művelési és öntözé- 

si  módokat. trágyá- 

zást, öntözést és 

talajművelést végez. 

 

 

A tápanyag-ellátás 

módjai, talajműve- 

lési és öntözési 

módok. 

Öntözőrendszerek 

működésének sza- 

bályozása 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

kavégzésre. 
 

 

 

Internetes informá- 

cióforrásból meteo- 

rológiai adatokat 

gyűjt. 

Ismerteti a károsí- 

tók csoportjait, 

összehasonlítja és 

értékeli a növény- 

védelem módjait, 

növényvédelmi 

munkákat végez. 

 

 

A károsítók cso- 

portjai, a növényvé- 

delem módjai 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internetes informá- 

cióforrásból meteo- 

rológiai      adatokat 

gyűjt,      növényvé- 

delmi előrejelző 

oldalakat használ. 

Ismerteti és össze- 

hasonlítja a betaka- 

rítás, az áruvá ké- 

szítés és a tárolás 

módjait. 

A betakarítás, az 

áruvá készítés és a 

tárolás módjai 

Tárolók légterének 

szabályozása 

 

 

Teljesen önállóan 

 Internetes informá- 

cióforrásból meteo- 

rológiai adatokat 

gyűjt. 

 

Oltványokat kiter- 

mel, osztályoz. 

 

A kitermelés mód- 

jai, szabványok. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internetes informá- 

cióforrásból meteo- 

rológiai adatokat 

gyűjt. 

Ismerteti és össze- 

hasonlítja az alma- 

termésű gyümölcs- 

fajok, a csonthéjas 

gyümölcsfajok 

termesztéstechnoló- 

giáját. Almatermésű 

és csonthéjas gyü- 

mölcsfajokat ter- 

meszt. 

 

Az almatermésűek 

ültetvényeinek 

kialakítása, fenntar- 

tása 

A csonthéjasok 

ültetvényeinek 

kialakítása, fenntar- 

tása 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Internetes informá- 

cióforrásból adato- 

kat gyűjt az alma- 

termésűek és a 

csonthéjasok fajtái- 

ról. 

Ismerteti és össze- 

hasonlítja a héjas 

gyümölcsfajok, a 

bogyós gyümölcsfa- 

jok termesztéstech- 

nológiáját. Héjas és 

bogyós gyümölcsfa- 

jokat termeszt. 

A héjasok ültetvé- 

nyeinek kialakítása, 

fenntartása 

A 

bogyósgyümölcsűe 

k ültetvényeinek 

kialakítása, fenntar- 

tása 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Internetes informá- 

cióforrásból adato- 

kat gyűjt a héjasok 

és a 

bogyósgyümölcsűe 

k fajtáiról. 
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Ismerteti és össze- 

hasonlítja a külön- 

leges gyümölcsfa- 

jok termesztéstech- 

nológiáját, különle- 

ges gyümölcsfajo- 

kat termeszt. 

 

A különleges gyü- 

mölcsfajok ültetvé- 

nyeinek kialakítása, 

fenntartása 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Internetes informá- 

cióforrásból adato- 

kat gyűjt a különle- 

ges gyümölcsfajok 

fajtáiról. 

 

 

3.12.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.12.1.6.1 A gyümölcstermesztés jelentősége, helyzete, a gyümölcstermő növények 

csoportosítása, növényi részek jellemzése 

A gyümölcstermesztés táplálkozás-élettani és gazdasági jelentősége A 

gyümölcstermesztés hagyományai Magyarországon 

Termőtájak 

A gyümölcstermesztés és -értékesítés helyzete 

A gyümölcstermő növények csoportosítása külső testalakulás szerint (fák, cserjék, félcser- jék, 

dudvásszárúak) 

Csoportosítás növénytani és gyakorlati szempontból 

A gyümölcstermő növény részei: gyökér, törzs, korona és részei 

A gyümölcstermő növények termőrészei almagyümölcsűek, csonthéjasok, héjasok, bogyós 

gyümölcsűek esetében 

A gyümölcsfa részeinek, termőrészeinek felismerése: gyökér, gyökérnyak, gyökérsarj, tő- sarj, 

hajtás, inda, vessző, dárda, sima termőnyárs, tövises termőnyárs, bokrétás termőnyárs, hosszú 

termővessző, teljes termővessző, hiányos termővessző, gally, termőgally, ág, törzs, korona, rügy, 

virág, termés (mag) 

A faj, fajta fogalma, az alany és a fajta használata a gyümölcstermesztésben 

3.12.1.6.2 Gyümölcsös telepítése, a gyümölcstermő növények szaporítása 

A gyümölcsös telepítése: 

‒ A termőhelyi adottságok: éghajlati tényezők, talajadottságok, domborzat és fekvés 

szerepe az ültetvény létesítésében 

‒ Biológiai tényezők szerepe 

‒ A gazdasági viszonyok: közgazdasági tényezők, piaci lehetőségek 

‒ Üzemi viszonyok 

‒ A gyümölcsös telepítésének személyi, tárgyi feltételei 

‒ A gyümölcsös típusai: nagy és kis árutermelő gyümölcsösök; házikert, hétvégi kert 

‒ Ültetési rendszerek, az ültetvény térállása 

‒ A gyümölcsös telepítésének folyamata: tervezés, telepítés-előkészítés, telepítés (ideje, 

módja, menete, szervezése), telepítést követő munkák 

Telepítési munkák: 

‒ A telepítés előkészítése: területrendezés, talajjavítás, talajfertőtlenítés, talaj- 
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előkészítés, a fák helyének kitűzése 

‒ Számítási feladatok: terület számítása, a telepítéshez szükséges anyagok mennyisé- ge 

‒ A telepítés: az ültetési anyag átvétele, fák előkészítése az ültetéshez (gyökérmet- szés, 

pépezés), gyümölcsfák ültetése, telepítést követő munkák (védelem, telepítés 

nyilvántartása) 

‒ Támberendezés készítése, karbantartása 

A gyümölcstermő növények szaporítása: 

Az ivaros szaporítás technológiai folyamata: mag begyűjtése, tisztítása, tárolása, magvetés helye, 

ideje, módja, ápolási munkák, átültetés nevelőtáblába 

Az ivartalan szaporítási módok technológiai folyamatai: gyökereztetéses szaporítási módok 

(dugványozás, bujtás), növényi részek összenövesztésével történő szaporításmódok (oltás, 

szemzés), mikroszaporítás 

A gyümölcstermő növények alanyai 

A gyümölcsfaiskola: a faiskola létesítésének feltételei, részei, a szaporítóanyag előállításá- nak 

folyamata a faiskolában, faiskolai nyilvántartások 

Gyümölcsfaiskolai gyakorlat: 

‒ A gyümölcsfaiskola részeinek megismerése 

‒ Ivaros és ivartalan szaporítási módok gyakorlása 

Oltványok készítése kézbenoltással: gyümölcsfa alanyok előkészítése, oltóvesszők meg- szedése, 

kötegelése, címkézése, oltás kézzel és géppel, oltványok elhelyezése, gondozása Oltványok készítése 

szemzéssel: hajtószemzés, alvószemzés, chip-szemzés 

 

3.12.1.6.3 Gyümölcsfélék termőfelületének kialakítása, fenntartása 

Az alakító és a fenntartó metszés célja 

A metszés ideje, kivitelezési módja, sebkezelés, nyesedékeltávolítás 

A korona alakítását befolyásoló tényezők (életkor, faj, fajta, talaj- és éghajlati viszonyok) A 

metszés és hajlítás biológiai alapjai, a metszés elemei 

A metszést kiegészítő eljárások (a hajtások csavarása, a vesszők lehajlítása, leívelése) A 

metszésmódok hatása a növekedésre, termőrészképződésre 

A termőegyensúly 

Koronanevelés és művelési mód, a legelterjedtebb koronaformák kialakítása: 

‒ Hagyományos koronaformák kialakítása az 1−3. évben 

‒ Intenzív koronaformák kialakítása az 1−3. évben 

‒ A fás- és zöldmetszések a koronaalakítás során 

‒ A metszést kiegészítő eljárások alkalmazása a koronák kialakítása során 

‒ Hagyományos művelésmódú bogyósok termőfelületének kialakítása 

‒ Intenzív művelésmódú bogyósok termőfelületének kialakítása 

A gyümölcsfák termőfelületének fenntartása: a termőfelület fenntartásának módszerei (rit- kító 

metszés, ifjító metszés, átoltás, tő- és gyökérsarjak eltávolítása, zöldmetszések), sebek kezelése, a 

nyesedék eltávolítása, a termőfelület mérése, gyümölcsritkítás, termésszabályo- zás 
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3.12.1.6.4 Gyümölcsösök tápanyagellátása, talajművelése, öntözése 

Gyümölcsösök tápanyagellátása: 

‒ A tápanyagellátás célja 

‒ A tápanyagellátást befolyásoló tényezők 

‒ A tápelemek szerepe a gyümölcstermő növények tápanyagellátásában 

‒ A tápanyag-ellátottság hatása a gyümölcs minőségére 

‒ A gyümölcsös trágyázásának ideje, módjai (szerves-, műtrágyázás) 

‒ Szervestrágyázás: istállótrágyázás; trágyalé, komposzt, szerves hulladék kijuttatása és 

bedolgozása; zöldtrágyázás 

‒ Műtrágyázás: szilárd műtrágyák kijuttatása, bedolgozása; folyékony műtrágyák 

használata 

‒ A kijuttatandó trágya mennyiségének meghatározása 

Gyümölcsösök talajművelése: 

‒ A talajművelés, célja, jelentősége, feladata, módjai (mechanikai, vegyszeres, bioló- 

giai vagy talajtakarásos), menete 

‒ Mechanikai talajművelés: telepítés előtti tereprendezés, talajforgatás, telepítés utáni 

talajművelés (tárcsázás, kultivátorozás, talajmarózás, boronálás) 

‒ Kémiai (vegyszeres) talajművelés: gyomirtó szer megválasztása, bekeverése, kijut- 

tatása, bedolgozása 

‒ Biológiai talajművelés: füvesítés, zöldtrágyázás, talajtakarás 

Gyümölcsösök öntözése: 

‒ Az öntözés célja, jelentősége 

‒ A gyümölcstermő növények vízigénye 

‒ Az öntözés időpontjai 

‒ Öntözési célok a gyümölcstermesztésben (vízpótló, frissítő, kondicionáló, színező 

stb.) 

‒ Öntözési módok a gyümölcstermesztésben: árasztó, barázdás, mikroöntözés (cse- 

pegtető, miniszórófejes, mikroszórófejes miniesőztető, mikroesőztető), esőszerű 

öntözés 

‒ Öntözési módok tanulmányozása a gyümölcstermő ültetvényekben (árasztó, baráz- 

dás, mikroöntözés, esőszerű öntözés) 

‒ Öntözési munkaműveletek gyakorlása (telepítés, tápoldatozás) 

 

3.12.1.6.5 Gyümölcstermő növények növényvédelme 

A gyümölcsfélék általános károsítói: élettani és fertőző betegségek, kártevők, gyomok 

A növényvédelem célja, jelentősége, feladata (a károsítók felismerése, az elterjedés meg- 

akadályozása, előrejelzés, megelőző, gyógyító védekezés) 

A növényvédelem módjai: karantén, hatósági intézkedések, termesztéstechnikai, mechani- kai, 

kémiai, biológiai, biotechnikai védekezés 

A komplex és integrált növényvédelem fogalma 

A leggyakoribb kártevők, kór- és kárképek, gyomnövények felismerése 

Permetlé-összetétel számítása 

A növényvédelmi eljárások tanulmányozása 
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Kézi és gépi vegyszeres növényvédelem a munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával 

Karbantartás, hulladékkezelés, nyilvántartás 

Permetezési naptár készítése, permetezési napló vezetése 

 

3.12.1.6.6 A gyümölcs betakarítása, áruvá készítése, tárolása 

Betakarítás: 

‒ A szedés időpontját befolyásoló tényezők 

‒ A szedési idő meghatározása, a szüret előkészítése, szervezése, módjai, eszközei 

‒ A gyümölcsfélék (almatermésűek, csonthéjasok, héjasok, bogyós gyümölcsűek) kézi 

szedése, a szedés technikája, módjai 

‒ A gyümölcsfélék gépi betakarításának, szállításának tanulmányozása 

Áruvá készítés: 

‒ A gyümölcs áruvá készítésének célja 

‒ Az áruvá készítés módjai, menete, szervezése 

‒ A gyümölcsfélék kézi válogatása, osztályozása, csomagolása 

‒ A gyümölcsfélék gépi válogatásának, osztályozásának, csomagolásának tanulmá- 

nyozása, az egyes munkaműveletek begyakorlása 

Tárolás: 

‒ A gyümölcstárolás célja, jelentősége, az átmeneti és tartós tárolás módjai, menete 

‒ Termésbecslés, betakarítási terv készítése, gyümölcsök szedési érettségének megál- 

lapítása 

‒ A gyümölcsfélék tárolási módjainak (átmeneti és tartós) tanulmányozása, egyes 

munkaműveletek begyakorlása (tárolóhelyiségek előkészítése, betárolás, tárolók 

kezelése, kitárolás) 

 

3.12.1.6.7 Faiskolai munkák 

A munkafolyamatok és gépesítésük tanulmányozása 

Oltványok minősítése (leltározása), kitermelése, beszállítása, vermelése A 

faiskolai termékek ideiglenes tárolása, osztályozása, csomagolása 

Az ültetési anyag szabványai 

Az ültetési anyag értékesítése faiskolai árudában és nagybani értékesítés 

 

3.12.1.6.8 Az almatermésűek termesztése, a csonthéjasok termesztése 

Almatermésűek termesztése: 

‒ Az almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya) termesztésének jelenlegi helyzete, 

fejlesztési iránya 

‒ A termesztés feltételei, igényei, termőtájak 

‒ Javasolt fajták, alanyok 

‒ Ültetvények létesítése 

‒ Telepítési formák, alkalmazott faalakok és koronaformák, kialakításuk 

‒ A termőfelület fenntartása, ritkító metszés, ifjítás, termésritkítás 

‒ Talajmunkák, trágyázás, öntözés 
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‒ Legfontosabb betegségek, kártevők, az ellenük való védekezés 

‒ Az almatermésűek szedése, válogatása, osztályozása, csomagolása, szállítása 

‒ Lehetséges tárolási és feldolgozási módok 

Csonthéjasok termesztése: 

‒ A csonthéjasok (őszibarack, kajszi, cseresznye, meggy, szilvák) termesztésének je- 

lenlegi helyzete, fejlesztési iránya 

‒ A termesztés feltételei, igényei, termőtájak 

‒ Javasolt fajták, alanyok 

‒ Ültetvények létesítése 

‒ Telepítési formák, alkalmazott faalakok és koronaformák, kialakításuk 

‒ A termőfelület fenntartása, ritkító metszés, ifjítás, termésritkítás 

‒ Talajmunkák, trágyázás, öntözés 

‒ Legfontosabb betegségek, kártevők, az ellenük való védekezés 

‒ A csonthéjasok szedése, válogatása, osztályozása, csomagolása, szállítása 

‒ Lehetséges tárolási és feldolgozási módok 

 

3.12.1.6.9 A héjasok termesztése, a bogyósgyümölcsűek termesztése 

Héjasok termesztése: 

‒ A héjasok (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) termesztésének jelenlegi helyzete, 

fejlesztési iránya 

‒ A termesztés feltételei, igényei, termőtájak 

‒ Javasolt fajták, alanyok 

‒ Ültetvények létesítése 

‒ Telepítési formák, alkalmazott faalakok és koronaformák, kialakításuk 

‒ A termőfelület fenntartása, ritkító metszés, ifjítás, termésritkítás 

‒ Talajmunkák, trágyázás, öntözés 

‒ Legfontosabb betegségek, kártevők, az ellenük való védekezés 

‒ A héjasok szedése, válogatása, osztályozása, csomagolása, szállítása 

‒ Lehetséges tárolási és feldolgozási módok 

Bogyósgyümölcsűek termesztése: 

‒ A bogyósok (málna, szamóca, ribiszkék, köszméte, ribiszke-köszméte fajhibridek, 

szeder, szedermálna) termesztésének jelenlegi helyzete, fejlesztési iránya 

‒ A termesztés feltételei, igényei, termőtájak 

‒ Javasolt fajták, alanyok 

‒ Ültetvények létesítése 

‒ A termőfelület kialakítása, fenntartása 

‒ Talajmunkák, trágyázás, öntözés 

‒ Legfontosabb betegségek, kártevők, az ellenük való védekezés 

‒ A bogyósok szedése, válogatása, osztályozása, csomagolása, szállítása 

‒ Lehetséges tárolási és feldolgozási módok 

 

3.12.1.6.10 Különleges gyümölcsök termesztése 

‒ A különleges gyümölcsfajok (fekete bodza, húsos som, rózsa, áfonya, fekete berke- 

nye, kivi, homoktövis, japán körte) termesztésének jelenlegi helyzete, fejlesztési 

iránya 

‒ A termesztés feltételei, igényei, termőtájak 

‒ Javasolt fajták, alanyok 

‒ Ültetvények létesítése 
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‒ Telepítés 

‒ A termőfelület kialakítása, fenntartása 

‒ Talajmunkák, trágyázás, öntözés 

‒ Legfontosabb betegségek, kártevők 

‒ A különleges gyümölcsfajok szedése 
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3.12.2 Szőlőtermesztés tantárgy                              384/384 óra 
 

3.12.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a szőlőnövény gazdasági és táplál- 

kozási jelentőségét, környezeti igényeit, termesztéstechnológiáját, és képesek legyenek a sző- lő 

termesztéstechnikai munkafolyamatainak helyes megválasztására, a leggyakoribb munka- 

műveletek elvégzésére. 

 

3.12.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.12.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

általános alapozás, termesztési alapismeretek, műszaki és munkavédelmi ismeretek 

 

3.12.2.4 A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.12.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Ismerteti és értékeli 

a hazai szőlőter- 

mesztés jellemzőit, 

helyzetét, felismeri 

és megnevezi a 

szőlőnövény részeit. 

 

A hazai szőlőter- 

mesztés jellemzői, a 

szőlő növénytani 

jellemzői 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik a szak- 

nyelv pontos és 

Internetes informá- 

cióforrásból adato- 

kat gyűjt a szőlő 

termesztési adatai- 

ról. 

Jellemzi és felisme- 

ri, megnevezi a 

jelentősebb szőlő- 

fajtákat. 

A szőlőfajták cso- 

portosítási módjai, 

értékmeghatározó 

tényezői 

 

Teljesen önállóan 

Internetes informá- 

cióforrásból adato- 

kat gyűjt a szőlőfaj- 

tákról. 

Ismerteti a szőlő 

szaporítási módjait, 

a szaporítóanyag 

előállításának fo- 

lyamatát, szaporító- 

anyagot előállít. 

Alapanyag- 

termesztés, gyöke- 

res európai és 

alanyvessző- 

termesztés, gyöke- 

res oltványtermesz- 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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tés, szabványok szakszerű használa- 

tára, a pontos, pre- 

cíz és kitartó mun- 

kavégzésre. 

Jellemzi, összeha- 

sonlítja és értékeli a 

szőlő művelésmód- 

jait. 

A művelésmód 

fogalma, alacsony, 

középmagas, magas 

tőkeformák 

 

Teljesen önállóan 

 

Ismerteti és értékeli 

a szőlő telepítésé- 

nek feltételeit, is- 

merteti az ültetvény 

kialakításának lépé- 

seit, ültetvényt 

telepít. 

 

A telepítés előkészí- 

tésének feladatai, a 

tábla fogalma, az 

ültetés módjai 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Internetes informá- 

cióforrásból meteo- 

rológiai adatokat 

gyűjt. 

Ismerteti a met- 

szésmódok elemeit, 

jellemzi a metszés- 

módokat, összeha- 

sonlítja a tőkepótlá- 

si eljárásokat, szőlőt 

metsz, elvégzi a 

szőlő pótlását. 

 

Metszésmódok, az 

alakító és a fenntar- 

tó metszés irányel- 

vei, tőkepótlási 

módok 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 

Internetes informá- 

cióforrásból meteo- 

rológiai adatokat 

gyűjt. 

Ismerteti a szőlő 

zöldmunkáit, jel- 

lemzi és összeha- 

sonlítja a szőlő 

talajművelési eljárá- 

sait, zöldmunkákat 

és talajmunkákat 

végez. 

 

 

A zöldmunkák 

típusai, a sorsávok 

és a sorközök talaj- 

munkái 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Internetes informá- 

cióforrásból meteo- 

rológiai adatokat 

gyűjt. 

Ismerteti, összeha- 

sonlítja és értékeli a 

szőlő 

tápanyagellátási, 

öntözési és növény- 

védelmi módjait, 

elvégzi a 

tápanyagellátási, 

öntözési, növény- 

védelmi munkákat. 

 
 

Tápanyagellátási, 

növényvédelmi és 

öntözési módok 

Öntözőrendszerek 

működésének sza- 

bályozása 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
Internetes informá- 

cióforrásból meteo- 

rológiai adatokat 

gyűjt, internetes 

növényvédelmi 

előrejelző oldalakat 

használ. 

Ismerteti és össze- 

hasonlítja a betaka- 

rítási módokat, 

betakarítja a szőlőt. 

A borszőlő és a 

csemegeszőlő beta- 

karításának folya- 

mata 

 

Teljesen önállóan 

Internetes informá- 

cióforrásból meteo- 

rológiai adatokat 

gyűjt. 
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3.12.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.12.2.6.1 A szőlőtermesztés jelentősége, a szőlőnövény, a szőlő környezeti igénye 

A szőlőtermesztés jelentősége, helyzete 

A szőlő származása, rendszertani besorolása 

A szőlőnövény felépítése: vesszők, hajtásrendszer, a rügyek felépítése, virágtípusok, a sző- lőtőke 

részei 

A szőlőtőke részeinek felismerése (talpgyökér, oldalgyökér, harmatgyökér, gyökérnyak, tőkenyak, 

tőkealap, tőkefej, comb, világos rügy, sárszem, termőhajtás, ugarhajtás, fattyú- vagy fejhajtás, 

nyak- vagy tőkehajtás, vadhajtás, hónaljhajtás, vitorla, kacs, vessző, bak, cser, csap, biztosítócsap, 

ugarcsap, rövidcsap, hosszúcsap, félszálvessző, szálvessző, törzs, kar, levél, virág, termés) 

A szőlő táplálkozás-élettani, gazdasági jelentősége 

Borvidékek, bortermő helyek, a hegyközségi törvény szerepe az ágazat fejlődésében 

A szőlő környezeti igénye: a szőlő életműködése, az éghajlat hatása a szőlőtermesztésre, a talaj 

hatása a szőlőtermesztésre 

A gazdasági környezet hatása a szőlőtermesztésre 

 

3.12.2.6.2 Szőlőfajták 

A faj, fajta fogalma 

A fajták szerepe a szőlőtermesztésben, a fajták megválasztása, fajtaarányok 

Csemegeszőlő- és borszőlőfajták, alanyfajták, direkttermő és interspecifikus fajták 

Szőlőfajta-ismeret: a fajták felismerése, megnevezése 

3.12.2.6.3 A szőlő szaporítása 

A szaporítás módjai, mikroszaporítás elterjedése 

Törzsültetvények jelentősége, növényvédelmi hatása 

Európai vessző előállítása (begyűjtés helye, ideje) 

A vessző tárolása és növényvédelmi vonzata A 

szaporításra alkalmas vessző szabványa 

Az európai vessző iskolázása, módjai, ápolása, felszedése 

Alanyvessző előállítása, alanyfajták ismerete (mésztűrés, filoxéra-ellenállóság) 

Alanytelep éves ápolási munkái 

Az oltványkészítés műveletei, oltványok készítése (alany- és oltóvesszők előkészítése, kézben 

oltás, gépi oltás) 

Előhajtatás, edzés 

Oltványok iskolázása 
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Gyökeres oltványok felszedése, szabványok 

Szaporítóanyag in vitro előállítása 

 

3.12.2.6.4 Művelési módok 

A tőkeművelésmódok fogalma, csoportosítása A 

tőkeformát kialakító tényezők 

A korszerű tőkeformák jellemzése, bemutatása 

A hagyományos tőkeformák jellemzése, bemutatása 

 

3.12.2.6.5 Szőlőültetvény létesítése 

A szőlőültetvény létesítésének feltételei, a telepítési program, a telepítési terv 

Az ültetvénytelepítések előkészítése (tereprendezés, talajmintavétel, talajelőkészítés, a tő- kék 

helyének kitűzése, a szaporítóanyag előkészítése) 

Az ültetés ideje, módja, menete, szervezése, ültetés gödörbe, kézifúróval, hidrofúróval, fó- 

liatakarással 

Az ültetés befejező munkái (felcsirkézés, az ültetés minőségének ellenőrzése, törzskönyve- zés) 

A telepítés gondozása 

A szőlőültetvény támberendezései, a támberendezések típusai és jellemzésük 

A támberendezések anyagai, építésük, karbantartása, felújítása, támberendezés-típusok ta- 

nulmányozása, építése (az oszlopok beállítása, karózás, huzalozás) 

 

3.12.2.6.6 A szőlő metszése, tőkepótlási eljárások 

A metszés célja, jelentősége 

A metszés biológiai alapjai (polaritás, termőegyensúly, a rügyek termékenysége, megterhe- lés, a 

rügyek helyzete, a metszésmódok elemei) 

A metszésmódok (rövidmetszések, hosszúmetszések) 

A metszés menete (felkészülés a metszésre, a metszésmód meghatározása, korszerű és ha- 

gyományos tőkeformák alakító és fenntartó metszése): 

‒ Alakító metszés: törzsnevelés, a karok kialakítása, a termőalapok kialakítása 

‒ Fenntartó metszés: termő szőlőültetvények kézi és gépi metszése 

A metszés utáni munkák (a venyige eltávolítása, a támberendezés karbantartása, törzs- és 

karkötözés, a szálvesszők lekötése, harmatgyökerezés) 

Tőkepótlási eljárások: 

‒ Fiatal szőlők pótlási módjai 

‒ Termő szőlők pótlási módjai: bujtás, döntés 

‒ Zöldoltás 
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3.12.2.6.7 A szőlő zöldmunkái, talajmunkái 

Zöldmunkák: 

‒ A zöldmunkák fogalma, szerepe, jelentősége, csoportosítása 

‒ A korszerű művelésű nem termő és termő szőlők zöldmunkái 

‒ A hagyományos művelésű szőlők zöldmunkái 

‒ Az elemi kárt szenvedett szőlők hajtáskezelése 

‒ Zöldmunkák végzése: törzstisztítás, hajtásválogatás, kötözés, hajtásrögzítés huzalos 

támasz mellett, fésülés, csonkázás, hónaljazás, termőhajtások bekurtítása, fürtritkí- 

tás, levelezés, gyűrűzés 

Talajmunkák: 

‒ A talajmunkák célja, jelentősége, csoportosítása (szélessoros szőlők művelése, ha- 

gyományos művelésű szőlők művelése) 

‒ Szélessoros homok, kötött talajú szőlők művelése 

‒ A vegyszeres gyomirtás 

‒ Talajmunkák a hagyományos szőlőben 

‒ A talajművelési eljárások várható alakulása a szőlőben 

‒ Talajművelési eljárások tanulmányozása (mechanikai, vegyszeres, biológiai) 

‒ Sorközök gépi művelése (mélylazítás, szántás, tárcsázás, fűápolás) 

‒ A sorok kapálása, vegyszerezés, gépi művelés, takarás 

 

3.12.2.6.8 A szőlő tápanyagellátása, öntözése, növényvédelme 

Tápanyagellátás: 

‒ A szőlő tápanyagellátásának célja, jelentősége, ideje, módja, menete 

‒ A tápelemek szerepe, aránya 

‒ A tápanyag-gazdálkodás anyagai 

‒ A tápanyagfelvételre ható természeti tényezők 

‒ A tápanyag-gazdálkodás rendszere (készlettrágyázás, alaptrágyázás, fenntartó vagy 

kiegészítő trágyázás) 

‒ A tápanyagok felhasználása 

‒ Szerves- és műtrágyázás, a tápanyagok kézi és gépi kijuttatása 

Öntözés: 

‒ A szőlő öntözésének célja, jelentősége 

‒ Az öntözés hatása a tőke növekedésére, termékenységére, a termés minőségére 

‒ A természeti tényezők hatása az öntözésre 

‒ Az öntözés idejének, gyakoriságának, az öntözővíz mennyiségének meghatározása 

‒ Öntözési módok a szőlőültetvényben, öntözési módok tanulmányozása, öntözőgé- pek 

beállítása, üzemeltetése 

‒ Az öntözés menete, szervezése 

Növényvédelem: 

‒ A szőlő növényvédelmének célja, jelentősége 

‒ A szőlő védelmének módjai (agro- és fitotechnikai, mechanikai, kémiai, biológiai 

szőlővédelem) 

‒ A földi és légi növényvédelem jellemzői 

‒ Növényvédő szerek a szőlő növényvédelmében 

‒ Növényvédelmi előírások 

‒ A szőlő károsítói (élettani és fertőző betegségek, kártevők, gyomok) 

‒ A leggyakoribb kártevők, kór- és kárképek gyomnövények felismerése 

‒ Permetlé-összetétel számítása 



623 
 

‒ A növényvédelmi eljárások tanulmányozása 

‒ Kézi és gépi vegyszeres növényvédelem a munkavédelmi és környezetvédelmi elő- 

írások betartásával 

 

3.12.2.6.9 A szőlő betakarítása, feldolgozása 

Betakarítás: 

‒ A szőlő érettségének megállapítása 

‒ A szüret előkészítése 

‒ Az étkezési és a borszőlő szedése 

‒ A szőlő gépi betakarításának tanulmányozása 

‒ Az étkezési szőlő manipulálása, csomagolása 

‒ A szőlő szállítása tárolóba, feldolgozóba 

‒ A kézi és a gépi szüret szervezése 

Feldolgozás: 

‒ Előkészületi munkák 

‒ A borszőlő feldolgozása 

‒ A csemegeszőlő áruvá készítése 

3.13 Parkfenntartás megnevezésű tanulási terület a Parképítő és -

fenntartó szakma- irány számára 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 865/865 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület megismertet a különböző zöldfelületek és kerttechnikai elemek fenntartásá- 

nak folyamataival, a kertészet és a parképítés, parkfenntartás gépeivel, azok kezelésével és 

karbantartásával. Tudatosítja a tanulókban a munka- és környezetvédelmi, valamint a fenn- 

tarthatósági szempontokat, és betekintést nyújt a vállalkozás mindennapi tevékenységeihez 

szükséges adminisztratív feladatokba. 

 

3.13.1 Munka- és környezetvédelem tantárgy 72/72 óra 
 

3.13.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgya oktatásának célja az általános alapozás munka-, tűz- és környezetvédelem téma- 

köréhez kapcsolódó komplex ismeretanyag átadása a munka- és környezetvédelmi, valamint és 

fenntarthatósági szempontoknak megfelelő parképítői és parkfenntartói munkák elvégzésé- hez. 

 

3.13.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.13.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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általános alapozás 

3.13.1.4 A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.13.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Alkalmazza a mun- 

kavédelmi szabá- 

lyokat. 

 

Munkavédelmi 

szabályok 

 

Teljesen önállóan 

 

 
 

Biztonságos, saját 

maga és munkatár- 

sai egészségét sem 

károsító munkavég- 

zés 

A munkavédelmi, 

egészség- és kör- 

nyezetvédelmi, 

valamint tűzvédelmi 

szabályok pontos és 

precíz betartása 

Tájékozódás az 

interneten az aktuá- 

lis munkavédelmi 

szabályokról 

Gépkönyv, haszná- 

lati és kezelési 

utasítás alapján 

eszközöket, gépeket 

installál, karbantart. 

 

Gépkönyv, haszná- 

lati és kezelési uta- 

sítás 

 

 

Teljesen önállóan 

Tájékozódás az 

interneten az adott 

gép vagy eszköz 

gépkönyvéről 

Balesetet megelőz, 

elhárít. 

A balesetelhárítás 

módszerei, eszközei 

Teljesen önállóan  

 

Elsősegélyt nyújt. 

 

Az elsősegélynyújtó 

alapvető feladatai 

 

Teljesen önállóan 

Vérnyomás- és 

pulzusmérő appli- 

kációk, okosórák 

használata 

Egyéni védőfelsze- 

relést visel. 

Egyéni védőfelsze- 

relések 

Teljesen önállóan Segélyhívás telefo- 

non 

Betartja a munka- 

egészségtan ajánlá- 

sait. 

A munkaegészség- 

tan alapjai 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Alkalmassági vizs- 

gálatra jár. 

Alkalmassági vizs- 

gálat 

Teljesen önállóan  

Alkalmazza a kerté- 

szeti munkavédelem 

szempontjait. 

Kertészeti munka- 

védelem 

 

Teljesen önállóan 

 

Tűz esetén tűzoltó 

eszközöket és anya- 

gokat alkalmaz. 

 

Tűzvédelem 

 

Teljesen önállóan 

Segélyhívás telefo- 

non 

Alkalmazza a kör- 

nyezetvédelem és 

fenntarthatóság 

szempontjait. 

 

Környezetvédelemi, 

fenntarthatósági 

alapismeretek 

 

 

Teljesen önállóan 

Tájékozódás az 

interneten a környe- 

zetbarát parképítési 

és -fenntartási 

anyagokról 
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3.13.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.13.1.6.1 Munkavédelmi szabályozás 

A munkavédelmi törvény, jogszabályok 

Gépkönyv, használati és kezelési utasítás 

Technológiai dokumentáció, leírás, utasítás 

Műveleti és munkahelyi utasítás 

 

3.13.1.6.2 Balesetelhárítás 

A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása 

Baleseti ellátás, rehabilitáció 

A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények 

Biztonsági berendezések, védőburkolatok 

Biztonsági szín- és alakjelek 

Az anyagmozgatás általános szabályai Az 

anyagtárolás általános szabályai 

Tartályokban, aknákban, magasban végzett munkák általános szabályai 

Az elsősegélynyújtó alapvető feladatai (az első ellátás nyújtása, a veszélyes behatás meg- szakítása, 

a sérült biztonságba helyezése) 

 

3.13.1.6.3 Munkaegészségtan 

Az üzemek, munkahelyek telepítésének, elrendezésének, berendezésének általános köve- telményei 

Munkahelyi klíma, hőmérséklet, nedvességtartalom, légsebesség, légszennyezettség 

Légzésvédők fajtái és használata 

Munkahelyek világítása, természetes és mesterséges világítás 

Színdinamikai kérdések, a munkahely színezésének élettani, lélektani hatása a munkatelje- sítményre 

Üzemi létesítmények, egészségügyi és szociális létesítmények hatása, következményei Zaj- 

és rezgéshatás 

Mérgezések, fertőzések 

A foglalkozási betegségek megelőzésének módszerei 

Alkalmassági vizsgálat (előzetes, időszakos) 

Egészségügyi könyv 

Nők és fiatalkorúak védelme 

Az ergonómia fogalma és feladata, az ember és a gépkialakítás kapcsolatának jelentősége a hatékony 

és az egészséges munkavégzés szempontjából 

A témakör részletes kifejtése 
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3.13.1.6.4 Kertészeti munkavédelem 

Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, a munkavégzés általános szabályai A 

villamos áram élettani hatása, szabad vezeték közelében végzett munkák 

Villámvédelem, villámhárító berendezések 

A kertészeti termesztés, parképítés technológiai munkáinak biztonsági szabályai 

Szabadföldi kézi és gépi munkák biztonságtechnikája, biztonságos eszközhasználat 

Munkagépek felszerelése, használata 

Kézi munkák során használandó védőfelszerelések 

Erőgépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai, az üzembe helyezési eljá- rás 

jelentősége 

Növényvédő szerek vásárlásának, használatának személyi feltételei 

Az előkészítés (bekeverés), kijuttatás és tárolás általános biztonságtechnikai előírásai, kör- 

nyezetvédelmi vonatkozásai 

A szabadföldi és zárttéri növényvédelem biztonságtechnikai szabályai, környezetvédelmi 

vonatkozásai 

A szermaradványok, csomagolóanyagok kezelése 

Védőfelszerelések használata, karbantartása, elsősegélynyújtás növényvédőszer- 

mérgezéskor 

Áru- és vagyonvédelem 

 

3.13.1.6.5 Tűzvédelem 

Tűzvédelmi jogszabályok, irányító szervek, tűzoltóságok Tűzvédelmi 

oktatás, tűzriadó-terv 

Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai 

Gázpalackok, gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai 

 

3.13.1.6.6 Környezet- és természetvédelem 

A talajvédelem, erózió, defláció, talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegysze- res 

növényvédelem hatása 

A víz védelme, szennyeződésének forrásai, megelőzés lehetőségei, víztisztítási lehetőségek A 

levegő tisztaságának védelme, levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a le- 

vegőtisztaság megóvásának lehetőségei 

Erdő- és vadvédelem 

Hulladékok, a hulladék fogalma, csoportosításuk, ártalmatlanításuk, újrahasznosításuk eljá- rásai, 

veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk 
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Környezetvédelmi károk és bírságolás 

A természetvédelem feladata, jelentősége 

Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok 

 

3.13.1.6.7 Fenntarthatóság 

Környezetbarát anyaghasználat a parképítésben 

Természeti erőforrások megőrzése, élőhelyek bővítése a parképítésben 

Parképítők, érdekvédelmi szervezeteik, kormány és társadalom együttműködése a fenntart- hatóság 

érdekében 

Green City alapelvek 

Talajvédelem és takarékos vízgazdálkodás a parképítésben 

Környezeti szempontból helyes technológiák használata, energiatakarékos megoldások a 

parképítésben 

A parképítők felelőssége a megbízók szemléletformálásában 

 

 

3.13.2 Műszaki ismeretek tantárgy                         242/242 óra 
 

3.13.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja az általános műszaki ismeretek átadásán túl a parképítésben és - 

fenntartásban használt erő- és munkagépek, eszközök működési elvének, szerkezetének meg- 

ismertetése, További cél, hogy a tanulók képesek legyenek a parképítésben és -fenntartásban 

alkalmazott kéziszerszámok, eszközök készségszintű használatára, a gépek, berendezések 

szakszerű üzemeltetésére, az egyszerűbb javítások elvégzésére, az eszközök, berendezések, 

gépek karbantartására. 

 

3.13.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.13.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

fizika, általános alapozás, szakmai alapozás 

 

3.13.2.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.13.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Szakszerűen hasz- 

nálja a műhely 

kéziszerszámait. 

Ipari anyagok, a 

műhely szerszámai 

 

Teljesen önállóan 

  

Elvégzi a gépele-     

mek alapvető kar- 

bantartási munkáit, 

felismeri jellegzetes 

Gépelemek típusai, 

főbb jellemzői 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

meghibásodásaikat.    

Beindítja a belső     

égésű motorokat, 

elvégzi az alapvető 

karbantartási mun- 

Belső égésű moto- 

rok működési elve, 

fő szerkezeti részei 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Törekszik a pontos 

és precíz munka- 

végzésre. 

kákat.   Felismeri a munka- 

Erőgépet indít, Erőgépek típusai, Teljesen önállóan védelmi szabályok  

vezet, leállít. szerkezeti egységei jelentőségét. 

Üzemelteti a jármű- 

vek villamos beren- 

dezéseit, a villany- 

motorokat. 

Járművek villamos 

berendezései, vil- 

lamosmotorok szer- 

kezeti felépítése, 

működési elve 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Üzemelteti és kar-    Tájékozódik az 

bantartja a kertésze- Termesztés munka- Instrukció alapján  interneten az új 

ti termesztés mun- gépei részben önállóan  műszaki megoldá- 

kagépeit.    sokról. 

Üzemelteti és kar- 

bantartja a parképí- 

tés munkagépeit. 

 

Parképítés munka- 

gépei 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Tájékozódik az 

interneten az új 

műszaki megoldá- 

sokról. 

Üzemelteti és kar- 

bantartja a park- 

fenntartás munka- 

gépeit. 

 

Parkfenntartás 

munkagépei 

 
Teljesen önállóan 

Tájékozódik az 

interneten az új 

műszaki megoldá- 

sokról. 

 

 

3.13.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.13.2.6.1 Szerszám- és anyagismeret 

Műhely kéziszerszámainak megismertetése, a használat gyakorlása A 

gépek anyagai, megmunkálhatóságuk 
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Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Anyagismeret (fémes és nemfémes anyagok, tüzelő- és kenőanyagok) tulajdonságai, fel- használásuk 

 

3.13.2.6.2 Gépelemek, szerkezeti egységek 

A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, tengelykapcso- lók, 

szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), feladata, fajtái, jellemzői, működése, karban- tartása, 

jellegzetes meghibásodása 

Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás), áttétel 

Mozgást átalakító gépelemek, típusai, jellemzői 

 

3.13.2.6.3 Belső égésű motorok 

Az Otto-motorok, dízelmotorok szerkezete, működése 

Az üzemanyag-ellátó, a kenési és a hűtési rendszer, valamint a levegőszűrő fő részei, mű- ködése, 

karbantartása, légtelenítés. Hidegindítás, indítások gyakorlása 

A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása 

 

3.13.2.6.4 Erőgépek 

Az erőgépek erőátvitel egységei (motor, tengelykapcsoló, sebességváltó, kiegyenlítőmű, 

véglehajtás, járókerék) 

Teljesítményleadó tengely, függesztőszerkezet, vonószerkezet A 

járószerkezet és a kormányzás 

A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása Az 

akkumulátor működése, karbantartása 

Indítómotor, generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, ezek üzemeltetése, karban- tartása 

Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása 

 

3.13.2.6.5 Erőgépek és munkagépek összekapcsolása 

A hárompont-felfüggesztés és állítási lehetőségei 

Vonóhorog, teljesítményleadó tengely, hidraulikus és elektromos csatlakoztatás Traktor és 

pótkocsi, traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása, szétkapcsolása A csatlakoztatás 

biztonságtechnikája, járműszerelvény vezetése 

3.13.2.6.6 Járművillamosság, villanymotorok 

A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a járművön, feladatuk, működésük, 

karbantartásuk (akkumulátor, generátor, indítómotor, világítás, biztosítékok) 

Váltóáramú motorok indítása, üzemeltetése 

Villanymotorok működési elve, szerkezete, fajtái, üzemeltetése, biztonságtechnikája 
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3.13.2.6.7 Termesztés gépei 

A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, beállítá- sok, az 

üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló eszközökkel (ágyeke, tárcsa, 

kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs kapák) 

Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az erőgép- hez, 

beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása 

A növényvédő gépek (csoportosításuk, cseppképzési módjaik, a hidraulikus porlasztású, 

légporlasztásos és szállítólevegős gépek fő részei, működésük bemutatása, üzemeltetésük, 

szabályozásuk, karbantartásuk, szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei, porozógépek, csávázók, 

a permetezőgépek automatikái, permetlé-összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása, az 

üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai) 

A szállítás, rakodás gépei (biztonsági előírásaik, a traktoros pótkocsik felépítése, csatlakoz- tatás, 

vontatás gyakorlása, billenthető pótkocsik üzemeltetése, traktoros és önjáró homlok- rakodók, kerti 

traktor és pótkocsi összekapcsolása, karbantartási teendők, munkabiztonsági követelmények, 

elektromos és gázüzemű rakodók) 

Az öntözés berendezései (szivattyúk, vezetékek, szórófejek, zárószerkezetek, kézi áttelepí- tésű 

vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, karbantartása, ön- tözési 

módok, tápanyag-utánpótlás öntözéssel, mikroöntözés) 

 

3.13.2.6.8 Parkfenntartás gépei 

Fűnyírók (forgókéses és alternálókéses) üzemeltetése, karbantartása 

Hengerkéses fűnyírók üzemeltetése, karbantartása. Robotfűnyírók Gépi 

fűrészek, sövénynyírók üzemeltetése, karbantartása 

A motorfűrészek fő szerkezeti részei, rendeltetésük 

A motorfűrész biztonsági berendezései, üzemeltetése, karbantartása 

Sövénynyírók üzemeltetése, karbantartása 

Takarító, síkosságmentesítő, lombszívó gépek üzemeltetése, karbantartása 

Egyéb parkfenntartó (idősfa-átültető és emelőkosaras) gépek, berendezések üzemeltetése, 

karbantartása 

 

3.13.2.6.9 Parképítés gépei 

Kisgépek és faipari gépek (fúró-, csiszoló-, vágógépek) működésének elvei, üzemeltetése, 

biztonságos használata és karbantartása 

A terület-előkészítés gépeinek (bozótirtók, betontörő- és -véső gépek, földtoló, földnyeső, 

földgyalu) működési elve, üzemeltetése, biztonságos használata és karbantartása 
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Betonkeverők, betontömörítő gépek (tű- és rúdvibrátorok, lehúzógerendák, betonsimítók) 

működési elve, üzemeltetése, biztonságos használata és karbantartása. Statikus, dinamikus, 

vibrációs és kombinált tömörítőgépek működési elve, üzemeltetése, biztonságos használata és 

karbantartása 

Automata öntözőrendszerek vízgépészeti berendezéseinek (szivattyúk, szűrők, automatikák, 

szórófejek), üzemeltetése és karbantartása. Az öntözőrendszerek szerkezeti egységei. A 

víznyerőhelyek típusai és értékelésük. Az öntözéstechnikában használatos szi- vattyúk, szűrők, 

víztisztító berendezések üzemeltetése, biztonságos használata és karbantartása. Vezérlőegységek 

programozása. Szórófejek típusai, szerkezeti felépítése, jellemző- ik, bekötése, beállítása. Egyéb 

elemek (csőhálózat, esőérzékelők, szelepek, nyomássza- bályzók stb.) bekötése, üzembe helyezése, 

karbantartása 

Vízarchitektúrák vízgépészeti berendezéseinek üzemeltetése és karbantartása, szerkezeti elemei. A 

vízarchitektúráknál jelentős szivattyúk, szűrők és víztisztító berendezések, vilá- gítóeszközök, 

fűtőberendezések, levegőztetők szerkezete, üzemeltetése, biztonságos hasz- nálata és 

karbantartása. A szökőkúttechnikában használatos speciális fúvókák szerkezeti felépítése, 

üzemeltetése, biztonságos használata és karbantartása. A szökőkúttechnikában használatos 

vezérlők működése, programozásuk alapelvei 

A füvesítés gépeinek üzemeltetése és karbantartása. Fűmagvetőgépek jelentősége, típusai, 

szerkezeti felépítése, üzemeltetése, biztonságos használata és karbantartása Magfecskendők 

jelentősége, típusai, szerkezeti felépítése, üzemeltetése, biztonságos hasz- nálata és karbantartása. 

Gyepszőnyegkészítő, -felszedő és -lerakó gépek jelentősége, típu- sai, szerkezeti felépítése, 

üzemeltetése, biztonságos használata és karbantartása 

Kerti világítás műszaki berendezéseinek kiépítése, üzemeltetése és karbantartása. Földká- belek 

fektetése, kültéri csatlakozások. Napelemes kerti világítás. A világítás üzemeltetése (folyamatos, 

időszakos, érzékelőkkel kiegészített). Egyéb a parképítésben használatos gé- pek (árokásók, 

gödörfúrók, burkolatfektető gépek) üzemeltetése és karbantartása 

Kert- és épületautomatizálás 

Az adott gépek, berendezések üzemeltetésére vonatkozó baleset-, környezet- és tűzvédelmi 

szabályok 

 

 

3.13.3 Parkfenntartás tantárgy                                    309/309 óra 
 

3.13.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgya oktatásának célja a különböző típusú zöldfelületek és kerttechnikai elemek fenn- 

tartásának elsajátíttatása, a zöldterület aktuális fenntartási munkái és a szakszerű anyag- és 

eszközhasználat megismertetése. 

 

3.13.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 



632 
 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.13.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

biológia, növényismeret, műszaki ismeret, munka- és környezetvédelem 

 

3.13.3.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.13.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Fűfelületet létesít és 

fenntart. 

Fűfelületek létesíté- 

se és fenntartási 

munkái 

 

Teljesen önállóan 

Szakmai igényes- 

ség, munka- és 

környezetvédelmi 

tudatosság 

Fűmagvető gépek 

digitális kezelőfelü- 

leteinek működteté- 

se 

 

Virágfelületet létesít 

és fenntart. 

Egy-, kétnyári és 

évelő virágfelületek 

létesítése és fenntar- 

tási munkái 

 

Teljesen önállóan 

Nyitott az új isme- 

retekre, új megol- 

dásokra 

Törekszik saját 

tanulási céljainak 

megfogalmazására 

 

Kitűzés digitális 

gépeinek kezelése 

Sziklakertet, sírkiül- 

tetéseket, sportpá- 

lyákat létesít és 

fenntart. 

Sziklakertek, sírki- 

ültetések, sportpá- 

lyák létesítése és 

fenntartási munkái 

 
Teljesen önállóan 

 

Kitűzés digitális 

gépeinek kezelése 

Díszfákat, díszcser- 
jéket telepít és fenn- 

tart. 

Fás szárú dísznövé- 
nyek telepítése és 

fenntartási munkái 

 

Teljesen önállóan 

Kitűzés digitális 

gépeinek kezelése 

Örökzöldeket, ró- 

zsákat telepít és 

fenntart. 

Fás szárú dísznövé- 

nyek telepítése és 

fenntartási munkái 

 

Teljesen önállóan 

Kitűzés digitális 

gépeinek kezelése 

Edényes, talajtakaró 

és kúszónövényeket 

telepít és fenntart. 

Fás szárú dísznövé- 

nyek telepítése és 

fenntartási munkái 

 

Teljesen önállóan 

Kitűzés digitális 

gépeinek kezelése 

 

 

3.13.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.13.3.6.1 A parkfenntartás alapfogalmai 

A parkfenntartásban használt mértékegységek. A zöldfelület, kert, park, zöldövezet, zöld- felület-

gazdálkodás fogalma. A zöldfelületek csoportosítása. A városi zöldfelületek törté- neti áttekintése, 
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jelentősége, tervezésének, építésének és fenntartásának kapcsolata, gazda- sági jelentősége, 

osztályozása, fenntarthatósága, fenntartásának tervezése, védelme 

A talajművelés célja és alapelvei. Talajművelési eljárások (szántás, tárcsázás, kultivátoro- zás, 

boronálás, simítózás, hengerezés, talajmaró és mélylazító használata) 

A trágyázás célja. A trágyafélék csoportosítása: szerves trágyák (istállótrágya fogalma, összetétele, 

kezelése, tárolása, hígtrágya, zöldtrágya, egyéb szerves trágyák), műtrágyák (nitrogén-, foszfor-, 

káliumtartalmú műtrágyák, mikroelemtrágyák jellemzői, használatuk lehetőségei és tárolásuk). 

Alapvető trágyázási eljárások 

Az öntözés jelentősége, célja: vízpótló, kelesztő, frissítő, párásító, nedvességtároló, talaj- átmosó, 

trágyázó, beiszapoló, színező és fagy elleni öntözés. Az öntözővíz tulajdonságai: ásványisó-

tartalma, keménysége, hőfoka és szennyezettsége. Öntözési módok: felületi, esőszerű, altalaj- és 

mikroöntözés. Az öntözés időpontjának és az öntözővíz mennyiségé- nek meghatározása (öntözési 

norma, idénynorma, öntözési forduló) 

A növényvédelem jelentősége, feladata. Növényvédő szerek ismerete, felhasználása, táro- lása. A 

növényvédelem módjai, előrejelzés, megelőzés, védekezés. Komplex és integrált növényvédelem 

 

3.13.3.6.2 Fűfelületek létesítése és fenntartása 

Fűfelületek jelentősége, csoportjaik (gyep, pázsit, virágos gyep) 

Fűmagkeverékek jelentősége, típusaik. Fűfelületek létesítésének módjai, általános lépései 

(magvetés, gyepszőnyegterítés, egymenetes fűmagvetés, hidrovetés, tarackvetés) 

Fűfelületek öntözése, tápanyag-utánpótlása, növényvédelme, talajápolása, kaszálás, kaszálék 

gyűjtése, gyepszélvágás, lombgyűjtés, gyepszellőztetés, homokszórás, hengere- zés, takarítás, 

felülvetés 

3.13.3.6.3 Virágfelületek létesítése és fenntartása 

Virágfelületek jelentősége, csoportosítása. Egynyári, kétnyári és évelő virágfelületek léte- sítése 

Egynyári virágfelületek öntözése, tápanyag-utánpótlása, talajápolása, növényvédelme, spe- ciális 

ápolási munkái 

Kétnyári virágfelületek fenntartása. Évelők öntözése, tápanyag-utánpótlása, talajápolása, 

növényvédelme, speciális ápolási munkái 

Sziklakertek jelentősége 

Sziklakertek öntözése, tápanyag- utánpótlása, növényvédelme, talajápolása, speciális fenn- tartási 

munkái 

Sírkiültetések jelentősége, sírok csoportosítása, sírkiültetések kialakítása (alapelvek, sze- zonális 

és állandó kiültetések) 

Sírfelületek általános zöldfelület-fenntartási munkái az évszakoknak és a kegyeleti, temető- 

látogatási ünnepeknek megfelelően 
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3.13.3.6.4 Fásszárúak telepítése és fenntartása 

Díszfák jelentősége, csoportosítása, várostűrése 

Díszfák telepítése 

Díszfák öntözése, tápanyag-utánpótlása, talajápolása, növényvédelme, metszése, korona- formái. 

Idős fák speciális ápolási munkái (odúkezelés, koronabiztosítás, átültetés, fakivá- gás, kalodázás, 

talajszellőztetés) 

Díszcserjék jelentősége, csoportosítása, telepítése 

Díszcserjék öntözése, tápanyag-utánpótlása, talajápolása, növényvédelme, metszése. Sövé- nyek 

metszése 

Gyümölcsfák és szőlő ápolási munkái Örökzöldek 

jelentősége, csoportosítása, telepítése 

Örökzöldek öntözése, tápanyag-utánpótlása, talajápolása, növényvédelme, metszése, téliesítése, 

karózása. Örökzöld sövények nyírása 

Kúszónövények jelentősége, telepítése 

Kúszónövények öntözése, fenntartó trágyázása, talajápolása, növényvédelme, speciális ápolási 

munkái 

Talajtakaró növények jelentősége, telepítése 

Talajtakaró növények általános és speciális fenntartási munkái 

Rózsafelületek jelentősége, létesítése 

Rózsafelületek öntözése, tápanyag-utánpótlása, talajápolása, növényvédelme, takarása, nyitása, 

vadalása, kötözése 

 

3.13.3.6.5 Edényes növények és belső terek növényanyagának létesítése és fenntar- 

tása 

Edényes növények jelentősége, alkalmazása 

Edényes növények általános és speciális ápolási munkái Belső 

terek növényanyagának jelentősége, létesítése 

Belső terek növényanyagának általános és speciális ápolási munkái 
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3.13.4 Növényismeret tantárgy                                     242/242 óra 
 

3.13.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a parképítés növényanyagát, a nö- 

vények jellegzetességeit, díszítőértékét, képesek legyenek valamennyi tanult dísznövényt jel- 

lemezni és igényeiknek megfelelően csoportosítani. 

 

3.13.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.13.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

biológia 

 

3.13.4.4 A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.13.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

egy- és kétnyári 

dísznövényeket 

magyar és tudomá- 

nyos nevükön. 

 

 

Egy- és kétnyári 

dísznövények 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudományos igé- 

nyesség a fajok 

tudományos nevé- 

nek használatában 

Nyitott az új isme- 

retekre, új megol- 

 

Növényfelismerő 

applikációk haszná- 

lata 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

évelő dísznövénye- 

ket magyar és tu- 

dományos nevükön. 

 

 

Évelő dísznövények 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Növényfelismerő 

applikációk haszná- 

lata 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja a 

lombhullató díszfá- 

kat, díszcserjéket 

magyar és tudomá- 

nyos nevükön. 

 

 

Lombhullató dísz- 

fák, díszcserjék 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Növényfelismerő 

applikációk haszná- 

lata 
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Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

örökzöld dísznövé- 

nyeket magyar és 

tudományos nevü- 

kön. 

 

 

Örökzöld dísznövé- 

nyek 

 

 

Teljesen önállóan 

dásokra 

Törekszik saját 

tanulási céljainak 

megfogalmazására 

 

Növényfelismerő 

applikációk haszná- 

lata 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja a cse- 

repes dísznövénye- 

ket magyar és tu- 

dományos nevükön. 

 
Cserepes dísznövé- 

nyek 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Növényfelismerő 

applikációk haszná- 

lata 

3.13.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.13.4.6.1 Alapfogalmak 

Kettős nevezéktan (binominális nomenklatúra) 

Faj feletti és alatti természetes és mesterséges rendszertani egységek A 

fajták elnevezésének szabályai 

Növények származása – a növényföldrajz alapjai 

Gyomnövények jelentősége, csoportosítása Gyomfajok 

és életformájuk, felismerésük 

Gyomnövények: Agropyron repens, Amaranthus retrofelxus, Ambrosia elatior, Capsella bursa-

pastoris, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Erigeron canadensis, Oxalis corniculata, 

Plantago major, Poa annua, Polygonum aviculare, Portulaca oleracea, Stellaria media, Taraxacum 

officinale 

 

3.13.4.6.2 Egy- és kétnyáriak 

Magról szaporítható egynyári dísznövények jelentősége, részletes megismerése, jellemzői 

(különös tekintettel a felhasználásra), felismerése 

Ivartalan úton szaporítható egynyári dísznövények jelentősége, részletes megismerése, jel- lemzői 

(különös tekintettel a felhasználásra), felismerésük 

A kétnyári dísznövények jelentősége, részletes megismerése, jellemzői (különös tekintettel a 

felhasználásra), felismerésük 

Egynyáriak: Ageratum houstonianum, Alternanthera ficoidea var. amoena, Antirrhinum majus, 

Argyranthemum frutescens, Begonia semperflorens-cultorum hibridek, Begonia Tuberhybrida 

fajtacsoport, Bidens ferulifolia, Celosia argentea var. cristata forma plumosa, Cosmos bipinnatus, 

Dahlia hortensis, Eschscholzia californica, Gazania rigens (Gazania splendens), Impatiens 

walleriana, Ipomoea sp, Iresine herbstii, Lantana camara, Lobelia erinus, Lobularia maritima, 

Ocimum basilicum, Pelargonium peltatum, Pelargonium x hortorum (Pelargonium-Zonale-

hibridek), Petunia x hybrida, Pilea microphylla, Plectranthus forsteri, Rudbeckia hirta, Salvia 

farinacea, Salvia splendens, Senecio cineraria, Solenostemon scutellarioides (Coleus x hybridus), 

Tagetes erecta, Tagetes patula, Verbena x hybrida, Zinnia elegans 
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Kétnyáriak: Bellis perennis, Brassica oleracea, Myosotis alpestris, Viola cornuta, Viola x 

wittrockiana. 

 

3.13.4.6.3 Évelők 

Évelő dísznövények jelentősége, részletes megismerése, jellemzői (különös tekintettel a 

felhasználásra), felismerése 

Szárazságtűrő évelő dísznövények jelentősége, részletes megismerése, jellemzői (különös 

tekintettel a felhasználásra), felismerése 

Vízi, vízparti és fagyérzékeny évelő dísznövények csoportosítása, jelentősége, részletes 

megismerése, jellemzői (különös tekintettel a felhasználásra), felismerése 

Hagymás, gumós évelő dísznövények csoportosítása, jelentősége, részletes megismerése, jellemzői 

(különös tekintettel a felhasználásra), felismerése 

Árnyéki évelő dísznövények jelentősége, részletes megismerése, jellemzői (különös tekin- tettel a 

felhasználásra), felismerése 

Közepes vízigényű évelők: Achillea filipendulina, Achillea millefolium, Alchemilla  mollis, 

Aquilegia vulgaris-hibridek, Aster sp., Aubrieta x cultorum, Bergenia crassifolia, Campanula 

carpatica, Campanula persicifolia, Ceratostigma plumbaginoides, Coreopsis grandiflora, 

Delphinium x cultorum, Dendranthema x grandiflorum (Chrysanthemum grandiflorum, 

Chrysanthemum indicum), Dianthus sp., Echinacea purpurea, Helleborus orientalis, Hemerocallis 

sp., Iris germanica, Kniphofia uvaria, Lupinus polyphyllus, Melis- sa officinalis, Paeonia lactiflora, 

Papaver orientale, Phlox paniculata, Rudbeckia fulgida var. speciosa (Rudbeckia speciosa), 

Waldsteinia ternata 

Szárazságtűrő évelők: Arabis alpina subsp. caucasica, Aurinia saxatilis (Alyssum saxatile), 

Cerastium tomentosum, Dianthus plumarius, Euphorbia sp., Festuca pallens (Festuca glauca), 

Gaillardia aristata, Helianthemum x hybridum, Iberis sempervirens, Iris pumila, Lavandula 

angustifolia, Mentha sp., Nepeta x faassenii, Origanum vulgare, Phlox subulata, Pulsatilla vulgaris 

subsp. grandis, Rosmarinus officinalis, Sagina subulata, Salvia officinalis, Sedum sp., Sedum 

spectabile (Hylotelephium spectabile), Sempervivum tectorum, Stachys byzantina (Stachys 

lanata), Thymus sp. 

Árnyéki évelők: Ajuga reptans, Anemone hupehensis var. japonica (Anemone japonica), Brunnera 

macrophylla, Convallaria majalis, Dryopteris filix-mas, Geranium macrorrhizum, Heuchera 

sanguinea (Heuchera hibridek), Hosta hibridek, Hosta lancifolia, Hosta plantaginea, Lamium sp., 

Pachysandra terminalis, Primula vulgaris (Primula acaulis), Pri- mula hibridek), Vinca major, 

Vinca minor, Viola odorata 

Fagyérzékeny évelők: Canna x generalis, Dahlia x hortensis (Dahlia x hybrida) 

Vízi, vízparti évelők: Arundo donax, Caltha palustris, Hibiscus moscheutos, Iris pseudoacorus, Iris 

sibirica, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Nymphaea x hybrida, Typha latifolia, Typha minima 

Hagymás, gumós, hagymagumós évelők: Allium sp., Colchicum autumnale, Crocus vernus, 

Eranthis hiemalis, Fritillaria imperialis, Galanthus nivalis, Hyacinthus orientalis, Iris reticulata, 
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Lilium hibridek, Lilium regale, Muscari sp., Narcissus sp., Scilla siberica, Tulipa-hibridek (Tulipa 

sp.) 

Díszfüvek: Carex morrowii, Cortaderia selloana, Miscanthus sinensis, Panicum virgatum, 

Pennisetum alopecuroides, Sesleria autumnalis, Stipa tenuissima 

 

3.13.4.6.4 Lombhullató díszfák, díszcserjék, kúszócserjék 

Lombhullató díszfák csoportosítása, jelentősége, részletes megismerése, jellemzői (különös 

tekintettel a felhasználásra), felismerése 

Lombhullató díszcserjék csoportosítása, jelentősége, részletes megismerése, jellemzői (kü- lönös 

tekintettel a felhasználásra), felismerése 

Kúszócserjék csoportosítása, jelentősége, részletes megismerése, jellemzői (különös tekin- tettel a 

felhasználásra), felismerése 

Lombhullató díszcserjék: Berberis thunbergii, Berberis vulgaris, Buddleja davidii, Caryopteris sp., 

Chaenomeles sp., Cornus alba, Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Cotinus 

coggygria, Cotoneaster horizontalis, Crataegus monogyna, Cytisus nigricans, Deutzia scabra, 

Euonymus alatus, Ficus carica, Forsythia x intermedia, Hibiscus syriacus, Hydrangea macrophylla, 

Hydrangea paniculata, Hypericum calycinum,  Jasminum nudiflorum, Kerria japonica, Laburnum 

anagyroides, Lagerstroemia indica (Lagerstroemia x hybrida), Ligustrum ovalifolium, Lonicera 

fragrantissima, Lonicera tatarica, Magnolia sp., Paeonia suffruticosa, Philadelphus coronarius, 

Physocarpus opulifolius, Potentilla fruticosa, Prunus tenella (Amygdalus nana), Rhododendron 

hibridek, Rosa canina, Rosa hibridek, Rosa rugosa, Sambucus nigra, Spiraea japonica (Spiraea x 

bumalda), Spiraea x vanhouttei, Symphoricarpos albus (Symphoricarpos rivularis), Syringa 

vulgaris, Tamarix tetrandra, Viburnum bodnatense, Viburnum opulus, Vitex agnus-castus, Weigela 

florida (Weigela hybrida, Weigela rosea) 

Kúszócserjék: Campsis radicans, Clematis x jackmanii, Hedera helix, Lonicera japonica, 

Parthenocissus quinquefolia, Parthenocissus tricuspidata, Vitis vinifera, Wisteria sinensis, 
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Lombhullató díszfák: Acer campestre, Acer negundo, Acer palmatum, Acer platanoides, Acer 

pseudoplatanus, Acer saccharinum (Acer dasycarpum), Aesculus hippocastanum, Aesculus x 

carnea (Aesculus rubicunda), Albizia julibrissin, Alnus glutinosa, Betula pendula (Betula 

verrucosa), Carpinus betulus, Catalpa bignonioides, Celtis occidentalis, Cercis siliquastrum, 

Corylus colurna, Elaeagnus angustifolia, Fagus sylvatica, Fraxinus angustifolia subsp. pannonica, 

Fraxinus excelsior, Ginkgo biloba, Gleditsia triacanthos, Koelreuteria paniculata, Larix decidua, 

Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, Malus hibridek, Morus alba, Parrotia persica, 

Paulownia tomentosa (Paulownia imperialis), Platanus x acerifolia (Platanus hybrida, Platanus x 

hispanica), Populus alba, Populus nigra, Populus simonii, Prunus cerasifera, Prunus padus (Padus 

avium), Prunus serrulata (Cerasus serrulata), Pyrus calleryana, Quercus robur, Quercus rubra, Rhus 

typhina, Robinia hispida, Robinia pseudoacacia, Salix alba, Salix caprea, Salix matsudana, Sophora 

japonica, Sorbus sp., Tilia tomentosa (Tilia argentea), Ulmus pumila celer 

 

3.13.4.6.5 Örökzöldek 

Lomblevelű örökzöldek jelentősége, részletes megismerése, jellemzői (különös tekintettel a 

felhasználásra), felismerése 

Pikkelylevelű örökzöldek jelentősége, részletes megismerése, jellemzői (különös tekintet- tel a 

felhasználásra), felismerése 

Tűlevelű örökzöldek jelentősége, részletes megismerése, jellemzői (különös tekintettel a 

felhasználásra), felismerése 

Örökzöldek: Abies concolor, Abies nordmanniana, Aucuba japonica, Berberis julianae, Buxus 

sempervirens, Cedrus libani subsp. atlantica (Cedrus atlantica), Chamaecyparis lawsoniana, 

Cotonaester dammeri, Euonymus fortunei, Euonymus japonicus, Hebe sp., Ilex aquifolium, 

Juniperus chinensis, Juniperus communis, Lonicera nitida, Magnolia grandiflora, Mahonia 

aquifolium, Photinia fraseri, Phyllostachis viridis, Picea abies, Picea omorika, Picea pungens, Pinus 

mugo, Pinus nigra, Pinus strobus, Pinus sylvestris, Pinus wallichiana (Pinus griffithii), Platycladus 

orientalis (Thuja orientalis, Biota orientalis), Prunus laurocerasus (Laurocerasus officinalis), 

Pseudotsuga menziesii, Pyracantha coccinea, Taxus baccata, Thuja occidentalis, Viburnum x 

pragense, X Cuprocyparis- hibridek (X Cupressocyparis-hibridek), Yucca filamentosa 

 

3.13.4.6.6 Cserepes dísznövények 

A legfontosabb cserepes dísznövények jelentősége, részletes megismerése, jellemzői (kü- lönös 

tekintettel a felhasználásra), felismerése 

Fagyérzékeny, dézsás növények: Bougainvillea glabra, Hibiscus rosa-sinensis, Nerium oleander, 

Phoenix canariensis, Punica granatum, Trachycarpus fortunei 

Belső térben használható dísznövények: Chlorophytum comosum, Dracaena marginata, 

Epipremnum aureum, Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina, Kalanchoë blossfeldiana, 

Nephrolepis exaltata, Saintpaulia ionantha, Sansevieria trifasciata, Yucca elephantipes, 

Zamioculcas zamifolia 
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3.14 Parképítés megnevezésű tanulási terület a Parképítő és -

fenntartó szakmairány számára 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 495/495 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület ismereteket nyújt a kerti lépcsők, út- és térburkolatok építéséhez, kerti víz- 

architektúrák, kisarchitektúrák, öntözőrendszerek létesítéséhez, telepítéséhez, valamint kerti fa- 

és fémszerkezetek, kerítések, kapuk, pergolák, lugasok, fa teraszok kialakításához, és be- 

tekintést ad a tetőkertek, zöldfalak építésébe, fenntartásába. Keretében a tanulók megismerhe- 

tik a történelmi korok és napjaink kertépítészeti és kertművészeti irányzatait, alapelveit az 

elméletben és a gyakorlatban, valamint elsajátíthatják a kerttervezési szoftverek használatát 

házikertek tervlapjai és gépi látványtervei készítéséhez. 

 

3.14.1 Kerttechnika tantárgy                                         304/304 óra 
 

3.14.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók képesek legyenek kerti lépcsőket, út- és térbur- 

kolatokat építeni, kerti vízarchitektúrákat, kisarchitektúrákat, öntözőrendszereket létesíteni, 

telepíteni, valamint kerti fa- és fémszerkezeteket, kerítéseket, kapukat, pergolákat, lugasokat, fa 

teraszokat kialakítani, tetőkertet, zöldfalat építeni és fenntartani. 

 

3.14.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.14.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

műszaki ismeretek, növényismeret, parkfenntartás, munka- és környezetvédelem 

 

3.14.1.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.14.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
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Kerteket, parkokat 

felmér, kitűz, terep- 

rendez. 

Felmérés és kitűzés 

módszerei, terep- 

rendezés folyamata 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Igényesség 

Hagyományos és a 

modern anyagok 

tudatos használata 

Nyitott az új isme- 

retekre, új megol- 

dásokra 

Törekszik saját 

tanulási céljainak 

megfogalmazására 

Digitális mérőmű- 

szer használata 

Kerti alapokat, 

szigeteléseket, fala- 

zatokat, támfalakat 

épít és tart fenn. 

Kerti alapok, szige- 

telések, falazatok 

anyagai, építési 

technológiája 

 

Teljesen önállóan 

 

Digitális mérőmű- 

szer használata 

Kerti fa- és fém- 

szerkezeteket, kerí- 

téseket, kapukat, 

pergolákat, lugaso- 

kat, fa teraszokat 

épít, felületkezel és 

tart fenn. 

 
 

Kertépítés fa és fém 

anyagai, építési 

technológiája 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Digitális mérőmű- 

szer használata 

Kerti lépcsőket, út- 

és térburkolatokat 

épít és tart fenn. 

Útburkolatok anya- 

gai, építési techno- 

lógiája 

 

Teljesen önállóan 

 Digitális mérőmű- 

szer használata 

Kerti vízarchitektú- 

rákat, kisarchitektú- 

rákat, öntözőrend- 

szereket létesít, 

telepít és tart fenn. 

Vízarchitektúrák, 

kisarchitektúrák, 

öntözőrendszerek 

anyagai, építési 

technológiája 

 

 

Teljesen önállóan 

 
Digitális mérőmű- 

szer használata 

 

Tetőkertet, zöldfalat 

épít és tart fenn. 

Tetőkertek, zöldfa- 

lak építési anyagai, 

építési technológiá- 

ja 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Digitális mérőmű- 

szer használata 

 

3.14.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.14.1.6.1 Építőanyag-ismeret 

Az építőanyagok csoportosítása, jellemzése, tulajdonságai, anyagvizsgálat 

Feltöltési anyagok (eredeti termőföld, hozatott termőföld, sitt, egyéb) 

Természetes kőzetek 

Égetett agyagáruk 

Beton, műkő, kötőanyagok, habarcsok, előregyártott elemek 

Faanyagok 

Fémek 

Műanyagok, szigetelőanyagok 

Felületvédő anyagok, festékek 

 

3.14.1.6.2 Geodézia, tereprendezés 

Geodéziai alapfogalmak, eszközök 

Alapidomok (egyenes, derékszög, körív, talppont) és részletpontok kitűzése 
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Területfelmérés vízszintes értelemben (távolságmérés, háromszögmérés, derékszögű koor- 

dinátamérés) 

Területfelmérés függőleges értelemben, szintezés 

Térképi ábrázolás (kótált projekciós, szintvonalas térkép készítése) 

Területszámítás (szabályos síkidomokkal, greifolással, milliméter pauszpapírral) Földtérfogat-

számítás (függőleges metszetekkel kótált projekciós térképről, vízszintes met- szetekkel 

szintvonalas térképről) 

Tereprendezés előkészítése, kivitelezése (kitűzés, feltöltés, bevágás, tömörítés) 

Tereprendezésre vonatkozó szabályok (munka-, humusz- és favédelem) 

A témához kapcsolódó munka- és környezetvédelmi szabályok áttekintése 

 

3.14.1.6.3 Alapozás, szigetelés, falazat, támfal, lépcső, út 

Alapok feladata, csoportosítása elhelyezkedés (mély és síkalapok), illetve kialakítás szerint (pont-

, sáv-, gerenda-, gerendarács-, lemezalap) 

Pont-, sáv- és lemezalap kertépítészeti jelentősége, típusai, kivitelezésének lépései 

Vízszigetelések jelentősége, vízformák a talajban, szigetelési technológiák 

Falszerkezetek jelentősége, csoportjai, építési technológiái (téglafalak, terméskő falak, be- ton- és 

vasbeton falak, vegyes falak) 

Támfalak feladata, jelentősége, csoportosítása (súlytámfal, szögtámfal) és méretezése 

Terméskő, tégla, monolit, vasbeton, zsebes, fa, gabion, máglya támfalak (szárazon és ha- barcsba 

rakott változatok) és kivitelezésük 

Lépcsők feladata, jelentősége, szerkezeti egységei, csoportosítása, építésének általános szabályai, 

biztonsági követelményei 

 

Fából, terméskőből, téglából, betonból, műkőből, vasbetonból készült kerti lépcsők építési 

technológiája. Lépcsők fenntartási feladatai 

Rámpák jelentősége, építésük lépései 

Út- és térburkolatok jelentősége, csoportjai. Szegélyek fektetésének lépései. Gyalogos, ve- gyes és 

gépjárműforgalmú utak, szórt, elemes, öntött burkolatok létesítése, építéstechnoló- giája. Út- és 

térburkolatok fenntartási munkái 

A témához kapcsolódó munka- és környezetvédelmi szabályok 

 

3.14.1.6.4 Faszerkezetek, famunkák, fémszerkezetek munkái, felületvédelem, kerí- 

tések, kapuk, pergolák, lugasok, fa teraszok 

Faanyagoknál használatos kötőelemek (szegek, ácskapcsok, csavarok). Hagyományos fa- kötések 

rövid jellemzése, jelentősége. Egyéb faszerkezeti munkák (darabolás, felületkeze- lés). Fafelületek 

felületvédelme 
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Fémfelületek felületvédelme. Fémeknél használt kötések (oldható és oldhatatlan kötési módok) 

Kerítések, kapuk jelentősége, kerítések csoportosítása, előírásai, kivitelezésének általános elvei, 

szerkezeti elemei (fa, fém, terméskő, beton, vasbeton, műkő, tégla, vegyes). Kapuk, bejáratok 

szerkezete, építése. Kerítések, kapuk fenntartási feladatai 

Pergolák, lugasok, falirácsok jelentősége, csoportosítása. Pergolák szerkezeti felépítése (alapozás, 

tartószerkezet, árnyékoló szerkezet), szerkezetének összeállítása, a kivitelezés lépései. Pergolák, 

lugasok, falirácsok fenntartási feladatai 

Esővédő tetők, kerti pihenők építésének alapelvei, fenntartási feladatai Fa 

teraszok építése 

Természetes kőfelületek, téglafelületek védelme 

A témához kapcsolódó munka- és környezetvédelmi szabályok 

 

3.14.1.6.5 Vízarchitektúrák, öntözőrendszerek 

Vízarchitektúrák jelentősége, csoportosítása Csobogók 

szerkezeti egységei, építése 

Források befoglalása, mesterséges forráselemek kialakítása Patakok, 

természetes vízfolyások kivitelezésének technológiái Vízesések 

csoportosítása, kivitelezése 

Kerti tavak építéstechnológiái (előre gyártott tóelemes, fóliás szigetelésű, egyéb) 

Merítő-, fali- és ivókutak létesítésének alapelvei 

Szökőkutak csoportosítása, szerkezeti elemei, építése 

Csatornák kialakításának alapelvei 

Vízlépcsők kialakításának alapelvei 

Medencék jelentősége, csoportosítása (dísz-, lubickoló-, fürdő- és úszómedencék), építési 

technológiái 

Hidak, átereszek kivitelezésének alapelvei 

Vízarchitektúrák fenntartási munkái, karbantartása (idényjellegű, állandó) 

Az öntözés jelentősége. Öntözővíz-szükséglet. Az öntözés műszaki berendezései (vízfor- rások, 

öntözőhálózatok), módjai (kannás, tartálykocsis, tömlős, automata vagy programoz- ható öntözés, 

előnyeik és hátrányaik) 

Automata öntözőrendszerek kialakítása (felmérés, tervezés, telepítés) 

Automata öntözőrendszer karbantartása 

Az adott témakörhöz kapcsolódó munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges eszközök és 

szerszámok használata 

A témához kapcsolódó munka- és környezetvédelmi szabályok 

 

3.14.1.6.6 Sziklakert, tetőkert, zöldfal, kisarchitektúrák, játszótér, sportpálya 
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Sziklakertek csoportjai, létesítésének alapelvei, az egyes típusok kivitelezésének lépései 

A tetőkertek és a zöldtetők jelentősége, típusai, csoportosítása, kivitelezésének lépései, fenntartási 

munkái 

A zöldfalak jelentősége, típusai, kivitelezésének lépései, fenntartási munkái Kisarchitektúrák 

csoportjai (kerti bútorok, információs táblák, tűzrakóhelyek, hulladék- gyűjtők, világítótestek), 

jelentősége, elhelyezése, fenntartási munkái 

Játszószerek jelentősége, kapcsolódó fogalommeghatározások, anyagai 

Játszószerekkel kapcsolatos kivitelezői feladatok (beszerzés, összeszerelés, alapozás, kihe- lyezés, 

eséstompító burkolatok), általános biztonságtechnikai követelmények 

Az egyes játszóeszközökre (hinták, csúszdák, kötélpályák, forgóhinták, billenőeszközök) vonatkozó 

biztonságtechnikai követelmények 

Játszótéri eszközök karbantartása, üzemeltetéssel kapcsolatos fenntartói feladatok A 

témához kapcsolódó munka- és környezetvédelmi szabályok áttekintése Sportpályák 

jelentősége, típusai, csoportosítása, építése, fenntartása 

 

3.14.1.6.7 A parképítés folyamata 

Adminisztratív előkészítés 

Nagyobb parképítési munkák gyakorlati előkészítése (terület elkerítése, felvonulási épüle- tek: 

iroda, szociális helységek, raktárak kialakítása, fa- és humuszvédelem, munka-, kör- nyezet- és 

balesetvédelmi szabályok) 

 

 

3.14.2 Kerttervezés tantárgy                                            191/191 óra 
 

3.14.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja a történelmi korok és napjaink kertépítészeti és kertművészeti 

irányzatainak, alapelveinek alkalmazása a gyakorlatban. Tervlapok és gépi látványtervek ké- 

szítése házikertekhez kerttervezési szoftverrel. Építési és művezetői feladatok megismertetése és 

gyakoroltatása a települések zöldfelületeinek engedélyköteles tervdokumentációi alapján. 

 

3.14.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.14.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

növényismeret, műszaki ismeretek, munka- és környezetvédelem, parkfenntartás, kert- 

technika 
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3.14.2.4 A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

3.14.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Elkészíti a kertépí- Kertépítészeti és   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik a pontos 

és precíz munka- 

végzésre. 

Felismeri a munka- 

védelmi szabályok 

jelentőségét. 

 

tési, technológiai kertművészeti Instrukció alapján MS Office program 

tervek különböző irányzatok, alapel- részben önállóan használata 

típusait. vek   

Kerttervezési szoft-    

verrel tervlapokat, 

gépi látványtervet 

készít 

A kert kompozíciós 

elemei, kertesztéti- 

kai törvények 

 

Teljesen önállóan 

Kerttervező szoftver 

használata 

házikertekhez.    

Szabadkézi látvány- A kert kompozíciós   

tervet készít elemei, kertesztéti- Teljesen önállóan 

házikertekhez. kai törvények  

Alkalmazza a tele-    

pülésökonómia   

szempontjait a vá- A településökonó- Instrukció alapján 

rosi zöldfelület mia alapelvei részben önállóan 

létesítése és fenntar-   

tása során.   

Házikertet felmér és 

kivitelez. 

A házikert felméré- 

sének és kivitele- 

zésének módszerei 

 

Teljesen önállóan 

Digitális mérőmű- 

szerek használata 

Alkalmazza a Házikerti stílusok Teljesen önállóan MS Office haszná- 

házikerti stílusokat. lata 

Épít, művezet a    

települések zöldfe-    

lületeinek enge- 

délyköteles tervdo- 

Tervdokumentációk Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális mérőmű- 

szerek használata 

kumentációi alap-    

ján.    

 

 

 

 



646 
 

 

3.14.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.14.2.6.1 Kertesztétika 

Kertesztétika, kertépítészeti kompozíció fogalma, ismérvei, elemei (színek, formák) 

Színrendszerek, színtörvények, kis- és nagyközök használata a zöldfelületek színkezelés- ében 

A pont, a vonal, a felület, a test, a tér mint formaelem a kertépítészeti kompozícióban 

A kompozíciós elemek kapcsolata (szimmetriaviszonyok, szemléletes számok, ismétlés, ritmus, 

méretek és arányok, harmónia, diszharmónia, kontraszt) 

Környezeti (ökológiai), használati, esztétikai, gyakorlati, műszaki, gazdasági szempontok 

 

3.14.2.6.2 Tervdokumentáció 

Programterv, építési engedélyezési terv, ajánlati (vagy tender-) terv, kiviteli terv, megvaló- sulási terv 

Kertépítészeti tervdokumentáció főbb munkarészei (favédelmi és humuszgazdálkodási tervlap, 

depónia részletterv). Durva és finom tereprendezési tervlapok 

 

Kerttechnikai részlettervek készítésének célja, formai és tartalmi követelményei, lépései 

(anyagkiírás, nézeti ábrázolások) 

A növények csoportosítása kerttervezési szempontból (fák, cserjék, virágfelületek, fűfelü- letek, 

edényes növények) 

Fák, cserjék, virágfelületek, fűfelületek, edényes növények alkalmazásának esztétikai szempontjai 

(erdőszerű telepítés, facsoport, fasor, szoliter fák, cserjecsoport, sövény, szoli- ter cserjék). 

Növények alkalmazása ökológiai élőhely alapján. Élőhely szerinti növénybe- sorolás (erdős 

élőhely, erdőszél mint élőhely, nyílt területek, vízpart és víz évelői). Nö- vénykiültetési tervlap 

készítésének szabályai, lépései (növénymennyiség számítása, a nö- vények méretének és 

darabszámának összefüggései) 

A technológiai terv célja, formai és tartalmi követelményei, készítésének lépései (teljesít- 

ménynormák, munkaidő és munkaerő számítása). Az árajánlat készítésének célja, formai  és 

tartalmi követelményei, lépései, módjai (egységárak, anyagok és eszközök költségei, munkadíjak, 

nettó és bruttó árak) 

 

3.14.2.6.3 Településökológia 

A településökológia tárgya, alapfogalmai 

Az ökoszisztémák típusai, az urbán (városi) ökoszisztéma jellemzői 

Csapadékvíz-hasznosító rendszerek 

A nagyvárosok mezoklímája (hőmérséklet, páratartalom, a levegő összetétele, fényviszo- nyok, 

csapadék- és vízviszonyok, zajszint) 
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A települések talajadottságai 

A nagyvárosok biotikus sajátosságai 

A zöldfelületek környezetmódosító hatása 

Zöldfelületi rendszerek 

 

3.14.2.6.4 Házikertek tervezése 

Tájolás, terepfelszín, a kert mikroklímáinak vizsgálata, meglévő növényanyag felmérése, térképi 

ábrázolása, értékelése, meglévő építmények felmérése, térképi ábrázolása, értékelé- se, 

talajadottságok vizsgálata, egyéb tervezést befolyásoló tényezők vizsgálata (épített és természetes 

környezet, vízjárás stb.) 

Szintezési jegyzőkönyv, manuálé, helyszínrajz, műleírás készítése 

Beépítési módok. Az épületek, a kitettség és a tájolás kapcsolata 

A házikertek általános jellemzése (mérete, funkciói, fenntartási viszonyai), egységei (elő- kert, 

oldalkert, hátsó kert) 

A stílus fogalma, a kertek stílusát befolyásoló tényezők (elhelyezkedés, környező táj, meg- lévő 

épületek, növények, egyéb létesítmények, a megrendelő igényei) 

Falusi, alpesi, klasszikus, koloniál, mediterrán, modern, ökologikus, egyéb (távol-keleti, sivatagi, 

trópusi, tájba illesztett) stílusú kertek általános jellemzése: hazai előfordulásuk, a lakóépület 

jellemzése, a kert anyaghasználata, meghatározó növényfajai, a kerti elemeinek jellegzetességei, a 

kivitelezés és a fenntartás költségvonzata, a legáltalánosabb hibalehető- ségek 

Kertépítészeti dokumentáció részeinek (növénykiültetési tervlap, növénylista, fa- és hu- 

muszvédelmi tervlap, technológiai terv és árajánlat, részlettervek, műleírás, egyéb) elkészí- tése 

házikerthez 

 

3.14.2.6.5 Települési zöldfelületek tervezési alapelvei 

A lakóparkok, társasházak zöldfelületeinek jellemzése, sajátságosságai, funkciói, tértagolá- sa, 

vonatkozó előírások, szabályok 

Az intézményi zöldfelületek (bölcsőde-, óvoda-, iskola-, kórház, temető-, üdülőkertek, 

közintézmények és sportlétesítmények zöldfelületei) tervezési sajátosságai: funkció, tér- szerkezet, 

méret, kerti elemek, jellemző növényanyag 

A városi közkertek és közparkok sajátos funkciói, térszerkezete, méretezése, elhelyezése, kerti 

elemei és jellemző növényanyaga 

Mérnökbiológiai létesítmények zöldfelületei: (pl. hang- és árvízvédelmi, vasúti töltések, 

védőfásítások) funkciói, jellemzése, növényanyaga. Közlekedési zöldfelületek 

 

3.14.2.6.6 Kerttörténet 

Az építészet, a táj- és kertépítészet kezdetei 
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Az ókor kertjei (Egyiptom, Mezopotámia, Kína és Japán, ókori Görögország és a Római Birodalom 

mezőgazdasága, kertkultúrája, kertépítészete) 

A középkor kertépítészeti alkotásai (a román kori és a gótikus építészet jellemzői, a közép- kor 

világi várkertjei, kolostorkertek, középkori parasztkertek). Reneszánsz, barokk, tájképi kertek 

A századforduló kertépítészete (szecesszió) 

A modern építészet és kertművészet (Bauhaus) 

Napjaink park- és szabadtér-építészeti irányzatai 

Magyarország kertépítészetének története 

 

3.14.2.6.7 Műszaki rajz, szabadkézi látványterv, számítógépes kerttervezés 

A műszaki rajzok rendszere, szabványok, vonalvastagságok, szövegmező. Alapvető ábrá- zolási 

módok, vetületek, ezek elrendezése. Méretjelölés, méretháló 

A tervkészítés célja, alapszabályai 

A tervlapok fejléce, szabványbetűk, térképi jelölések 

Lépték, méretarány (hosszúságméréseknél, terület- és térfogatszámításnál) A 

látványtervek készítésének célja, formai és tartalmi követelményei 

A látványtervek típusai (az axonometrikus ábrázolás és az egypontos perspektivikus ábrá- 

zolásmód technikája) 

A számítógépes kerttervezés informatikai háttere, szoftverek CAD-

alapok 

Számítógépes kerttervek készítésének alapismeretei 

 

3.14.2.6.8 Projektdokumentáció 

Kertépítészeti tervdokumentáció készítése 

Zöldfelületi egységek, úthálózat és építmények ábrázolása 

Részletes növénykiültetési tervlap 

Növénylista (a növény jele, tudományos és magyar neve, méret és mennyiség megjelölése) A 

gyepfelületek anyagszükséglete 

A kert technikai egységeinek (pl. pergola, pihenőhely, burkolatok, medence, térhatároló rács) 

részletterve 

A kert kialakításához szükséges anyagok felsorolása mennyiségekkel, tételesen, kerti egy- ségekre 

lebontva 

Szöveges műleírás készítése: koncepció, a kitűzött célok megfogalmazása 

Az egyes kerti egységek, növények, illetve növénycsoportok jellemzése, elhelyezésének indoklása 

 

Az anyagharmónia elvének bemutatása a kert egységeinek példáján 
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Részletes technológiai terv: a kert kialakításának lépései időrendben felsorolva, kerti egy- ségekre 

lebontva; lépésenként megadva a szükséges munkaórák száma; a technológiai lé- pésekhez 

szükséges anyagok és eszközök, munkagépek, kéziszerszámok felsorolása 

Árajánlat készítése: eszköz és anyagszükséglet költségvonzatai tételesen, akár a technoló- giai terv 

részeként kidolgozva; tervezési, szervezési munkák költségei, munkabérek – technikus kivitelező 

esetén; szállítási, kölcsönzési költségek; a növénylista kiegészítése a növények egységárával, 

egyéb felmerülő költségek 

Szabadkézi látványtervek készítése: tetszőlegesen kiválasztott technikával és ábrázolási móddal 

készült, szabadon választott nézőpontból ábrázolt kerti részlet szabadkézi alkotá- son bemutatva 

Gépi látványtervek készítése: tetszőleges, de a szabadkézi rajzétól eltérő nézőpontból, számítógép 

segítségével készített kerti kép bemutatása 

 

3.15 Munka- és környezetvédelem megnevezésű tanulási terület a 

Zöldségtermesztő szakmairány számára 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 36/36 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A terület komplex ismeretanyagának elsajátítása a biztonságos kertészeti munkavégzésnek és a 

kertészeti tevékenységhez kapcsolódó környezet- és természetvédelemnek. 

 

3.15.1 Kertészeti munka- és környezetvédelem tantárgy 36/36 óra 
 

3.15.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja az általános alapozás munka-, tűz- és környezetvédelem téma- 

köréhez kapcsolódó ismeretek átadása, a kertészeti munkavédelmi és környezetvédelmi 

szempontoknak megfelelő munkavégzés elsajátíttatása. 

 

3.15.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.15.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

általános alapozás, műszaki ismeretek, termesztési tantárgyak 

 

3.15.1.4 A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.15.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Munkáját a kerté-  

Ismeri a biztonság- 

technikai előíráso- 

kat. 

   

szeti termesztésre   Internetes forrásból 

vonatkozó bizton- 

ságtechnikai szabá- 

Teljesen önállóan 
 

Felismeri a munka- 

információt gyűjt a 

munkavédelmi 

lyok betartásával  védelmi szabályok jogszabályokról. 

végzi.  betartásának jelen-  

Munkáját a kerté- 

szeti termesztéshez 

kapcsolódó környe- 

zetvédelmi előírá- 

sok betartásával 

végzi. 

Ismeri a munkájá- 

hoz kapcsolódó 

legfontosabb kör- 

nyezetvédelmi 

fogalmakat, előírá- 

sokat. 

 

 

Teljesen önállóan 

tőségét. 

Elhivatott a környe- 

zetvédelem tekinte- 

tében. 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

környezetvédelmi 

jogszabályokról, 

környezetbarát 

termesztési techno- 

lógiákról. 

3.15.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.15.1.6.1 A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája 

A kézi munkavégzés során használt eszközök, gépek biztonságos használatának szabályai 

Erőgépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai 

A növényvédelem biztonsági szabályai: 

‒ Növényvédő szerek vásárlásának, használatának személyi feltételei 

‒ Az előkészítés (bekeverés), kijuttatás és tárolás általános biztonságtechnikai előírá- 

sai, környezetvédelmi vonatkozásai 

‒ A szabadföldi és zárttéri növényvédelem biztonságtechnikai szabályai, környezet- 

védelmi vonatkozásai 

‒ Szermaradványok, csomagolóanyagok kezelése 

‒ Védőfelszerelések használata, karbantartása, elsősegélynyújtás növényvédőszer- 

mérgezéskor 

A zöldségtermesztés, áruvá készítés, feldolgozás és tárolás munkavédelmi és higiéniai is- meretei 

 

3.15.1.6.2 Környezet- és természetvédelem 

A környezetvédelem fogalma, feladatai, jogi szabályozása, szervezetek 

A talajvédelem, erózió, defláció, talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegysze- res 

növényvédelem hatása 

A víz védelme, szennyeződésének forrásai, megelőzés lehetőségei, víztisztítási lehetőségek A 

levegő tisztaságának védelme, levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a le- 

vegőtisztaság megóvásának lehetőségei 
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Erdő és vadvédelem 

Hulladékok, a hulladék fogalma, csoportosítása, ártalmatlanításának, újrahasznosításának eljárásai, 

veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk 

Környezetvédelmi károk és bírságolás 

A természetvédelem feladata, jelentősége 

Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok 

A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén: környezetbarát anyaghasználat, termé- szeti 

erőforrások megőrzése, élőhelyek bővítése, takarékos vízgazdálkodás, környezetba- rát, 

energiatakarékos technológiák a kertészetben 

A talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során 

Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata 
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3.16 Zöldségtermesztés megnevezésű tanulási terület a 

Zöldségtermesztő szakmairány számára 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 1160/1160 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület megismerteti a zöldségnövények termesztése során előforduló legfontosabb 

feladatokat, a kapcsolódó alap- és szakismereteket, a biztonságos munkavégzés feltételeit. 

 

3.16.1 Zöldségtermesztési ismeretek tantárgy                763/763 óra 
 

3.16.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a zöldségtermesztés jelentőségét, 

helyzetét, feladatait, valamint a zöldségnövényeket, környezeti igényeiket, szaporítási módja- 

ikat, ápolásukat, betakarításukat. 

 

3.16.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.16.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

természetismeret, általános alapozás, szakmai alapozás, műszaki és munkavédelmi isme- 

retek 

 

3.16.1.4 A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.16.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Szakszerűen hasz- 

nálja a kertészeti 

eszközöket, beren- 

dezéseket. 

 

Kertészeti 

termesztőberendezé 

sek, eszközök, szer- 

számok 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

kertészeti 

termesztőberendezé 

sekről, eszközökről, 

szerszámokról. 
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Talajművelést vé- 

gez. 

 

Talajművelési eljá- 

rások, talajművelő 

eszközök, gépek 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Pontos, precíz mun- 

kavégzés 

Technológiai fegye- 

lem betartása 

Pontos, szakszerű 

szaknyelvhasználat 

Együttműködés 

Felelősségtudat 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

környezetkímélő 

talajművelési mód- 

szerekről. 

 

 

Szerves és műtrá- 

gyákat kijuttat. 

 

A szerves és a mű- 

trágya fogalma, 

típusai, a trágyázási 

módok 

 

 
Teljesen önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

termesztésben en- 

gedélyezett termés- 

növelő anyagokról, 

műtrágyákról. 

Öntözési feladato- 

kat végez, öntöző- 

rendszereket üze- 

meltet. 

Az öntözés célja, 

módja, az öntözés- 

hez kapcsolódó 

fogalmak 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

korszerű öntözési 

technológiákról. 

 

Felismeri a jellegze- 

tes károsítókat, 

gyomnövényeket, 

növényvédelmi 

munkákat végez. 

 

A növényvédelem 

módjai, a károsítók 

típusai, növényvé- 

delmi alapfogalmak 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Internetes forrásból 

információt gyűjt az 

engedélyezett nö- 

vényvédő szerekről, 

a növényvédelemre 

vonatkozó jogsza- 

bályokról. 

Elvégzi a zöldség- 

növények betakarí- 

tását, áru- 

előkészítését, táro- 

lását. 

 

A zöldség- 

betakarítás, áru- 

előkészítés és a 

tárolás módjai 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

zöldségnövények 

betakarításáról, áru- 

előkészítéséről, 

tárolásáról. 

 

Felismeri a zöld- 

ségnövényeket. 

 

Zöldségnövényfajo 

k és jellemzői 

 

Teljesen önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

zöldségnövények- 

ről. 

Ismerteti, bemutatja 

a zöldségnövény- 

vetőmagok termesz- 

tését. 

 

Zöldségnövény- 

vetőmagok termesz- 

tése 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

zöldségnövény- 

vetőmagok termesz- 

téséről. 

 

 

3.16.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.16.1.6.1 A zöldségtermesztés jelentősége, helyzete; a zöldségnövények fogalma, 

csoportosítása 

A zöldségtermesztés jelentősége, helyzete; a zöldségfélék, csoportosításuk A 

zöldségnövény fogalma 
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A zöldségnövények táplálkozás-élettani és gazdasági jelentősége 

A zöldségtermesztés helye, nagyságrendje a kertészeti és mezőgazdasági termelésben A 

zöldségnövények származása, rendszertani, gyakorlati csoportosítása 

 

3.16.1.6.2 A zöldségnövények környezeti igényei 

A zöldségnövények hőigénye 

A zöldségnövények fényigénye A 

zöldségnövények vízigénye 

A zöldségnövények tápanyagigénye 

Az egyes makro- és mikroelemek növényi életfolyamatokban betöltött szerepe A 

zöldségnövények igénye a levegő összetételét illetően 

A talaj szerepe a zöldségfélék termesztésében 

A környezeti tényezők összefüggései és gyakorlati jelentőségük a zöldségnövények ter- mesztésében 

 

3.16.1.6.3 A zöldségnövények termesztési módjai, termesztőberendezések 

A zöldségfélék termesztési módjai: szabadföldi termesztés (korai-, tömegtermesztés), 

termesztőberendezés alatti termesztés 

A növényházi termesztés szerepe, jelentősége és sajátosságai Fóliás 

termesztőberendezések (alagút, ágy, sátor) alatti termesztés Váz nélküli 

fóliatakarásos termesztés 

Korai szabadföldi termesztés, szabadföldi tömegtermesztés 

Növényi sorrend, vetésszerkezet 

A biotermesztés lehetőségei, feltételei 

Kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, -tálcák), kertészeti 

szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.) 

Kertészeti földnemek, közegek 

 

3.16.1.6.4 A zöldségfélék szaporítása, palántanevelés 

A szaporítás fogalma 

Szaporítási módok a zöldségtermesztésben: ivaros (magról), ivartalan (vegetatív) szaporí- tási 

eljárások 

A vetés, a vetőmag tulajdonságai A 

vetőmag vetés előtti kezelése 

A zöldségnövények tenyészterülete 

Vetésmódok, a vetés mélysége, a vetőmagszükséglet kiszámítása A vetés 

idejének ütemezése, a szabadföldi vetés, ültetés időpontjai 
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A palántanevelés előnyei, módjai: tűzdelés nélküli és tűzdeléses palántanevelés A 

palántanevelés közegei és termesztőedényei 

A palántanevelés helye, időtartama, munkái, a palánta kiültetése 

 

3.16.1.6.5 A zöldségfélék tápanyag-utánpótlása, talajművelése, öntözése 

A trágyázás célja 

A trágyafélék csoportosítása: szerves trágyák (istállótrágya fogalma, összetétele, kezelése, tárolása, 

hígtrágya, zöldtrágya, egyéb szerves trágyák), műtrágyák (nitrogén-, foszfor-, ká- liumtartalmú 

műtrágyák, mikroelemtrágyák jellemzői, használatuk lehetőségei és tárolá- suk) 

Trágyázási módok 

A trágyafélék tárolási módjai, a trágyázás környezetvédelmi vonatkozásai A 

talajművelés fogalma, célja és alapelvei 

A talajművelés módjai: alaptalajművelés, vetés előtti talaj-előkészítés, növényápoló talaj- művelés 

munkái, menete 

Talajművelési eljárások, azok eszközei, gépei: szántás, tárcsázás, kultivátorozás, boronálás, 

simítózás, hengerezés, a talajmaró és a mélylazító használata 

Talajművelési rendszerek kialakítása Az 

öntözés jelentősége 

Az öntözés célja: vízpótló, kelesztő, frissítő, párásító, nedvességtároló, talajátmosó, trá- gyázó, 

beiszapoló, színező és fagy elleni öntözés 

Az öntözővíz tulajdonságai: ásványisó-tartalma, keménysége, hőfoka és szennyezettsége 

Öntözési módok: felületi, esőszerű, altalaj- és mikroöntözés 

Az öntözés időpontjának és az öntözővíz mennyiségének meghatározása (öntözési norma, 

idénynorma, öntözési forduló) 

 

3.16.1.6.6 A zöldségfélék speciális ápolási munkái 

A különleges ápolási munkák fogalma, célja 

A különleges ápolási munkák módjai: növények rögzítése, növényi részek eltávolítása, a 

termékenyülés elősegítése, érésszabályozás 

 

3.16.1.6.7 A zöldségfélék növényvédelme 

A növényvédelem jelentősége, feladata 

A növényeket károsító élő szervezetek (vírusok, baktériumok, gombák, állati kártevők) legfontosabb 

jellemzői 

A kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényei 

Növényvédő szerek ismerete, felhasználása, tárolása 

Permetlé-összetétel számítása 
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A permetlé készítésének szabályai, permetlevek bekeverése (gyakorlatilag nem mérgező szerekkel) 

A növényvédelem módjai, előrejelzés, megelőzés, védekezés A 

környezetvédelem szerepe a növényvédelemben 

Komplex és integrált növényvédelem 

 

3.16.1.6.8 A zöldségfélék betakarítása, áru-előkészítése, tárolása 

Betakarítás: 

A betakarítás fogalma, célja 

A zöldségnövények betakarítási időpontját meghatározó tényezők A 

szedések gyakorisága 

A betakarítás módjai, eszközei A 

zöldségfélék átmeneti tárolása Áru-

előkészítés: 

A manipulálás célja, jelentősége 

A betakarított termények tulajdonságai 

Tisztítás, osztályozás, csomagolás 

Tárolás: 

A tárolás célja, jelentősége 

A tárolás módjai, menete: szabadtéri tárolás, zárt téri tárolás, tárolás korszerű létesítmé- nyekben 

 

3.16.1.6.9 Zöldségvetőmag-termesztés 

A zöldségfélék magtermesztésének fogalma, célja 

A magtermesztés csoportosítása: egyéves, kétéves, évelő zöldségnövények magtermesztése A 

zöldségvetőmag betakarítása 

 

3.16.1.6.10 Zöldségnövény ismeret 

Zöldségnövényfajok felismerése, jellemzése, megnevezése kettős latin névvel 

 

 

3.16.2 Zöldségnövények termesztése tantárgy               397/397 óra 
 

3.16.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja az általános zöldségtermesztésre épülő speciális szakmai ismere- 

tek átadása, a hazánkban termesztett legfontosabb zöldségfajok termesztési feladatainak, sza- 

porításának, termesztéstechnológiájának megismertetése. 
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3.16.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.16.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

természetismeret, általános alapozás, szakmai alapozás, zöldségtermesztési ismeretek 

 

3.16.2.4 A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

3.16.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Ismerteti a levél-     

zöldségek jellemző- 

it, fajtáit. Elvégzi 

szaporításukat, 

termesztésüket, 

Levélzöldségek 

jellemzői, igényei, 

termesztéstechnoló- 

giája 

 
Teljesen önállóan 

 Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

levélzöldségekről. 

növényvédelmüket.     

Ismerteti a káposz-     

tafélék jellemzőit, 

fajtáit. Elvégzi 

szaporításukat, 

termesztésüket, 

Káposztafélék jel- 

lemzői, igényei, 

termesztéstechnoló- 

giája 

 

Teljesen önállóan 

 Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

káposztafélékről. 

növényvédelmüket.     

Ismerteti a gyökér-     

zöldségek jellemző- 

it, fajtáit. Elvégzi 

szaporításukat, 

termesztésüket, 

Gyökérzöldségek 

jellemzői, igényei, 

termesztéstechnoló- 

giája 

 
Teljesen önállóan 

 Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

gyökérzöldségekről. 

növényvédelmüket.     

Ismerteti a hagyma-     

félék jellemzőit, 

fajtáit. Elvégzi 

szaporításukat, 

termesztésüket, 

Hagymafélék jel- 

lemzői, igényei, 

termesztéstechnoló- 

giája 

 

Teljesen önállóan 

 

Pontos, precíz mun- 

kavégzés, technoló- 

giai fegyelem betar- 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

hagymafélékről. 

növényvédelmüket.   tása. Pontos, szak-  

Ismerteti a kabako-   szerű, szaknyelv  
sok jellemzőit, Kabakosok jellem-  használat. Együtt- 
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fajtáit. Elvégzi zői, igényei, ter- Instrukció alapján működés, felelős- Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

kabakosokról. 

szaporításukat, mesztéstechnológiáj részben önállóan ségtudat. 

termesztésüket, a   

növényvédelmüket.    

Ismerteti a hüvelye-     

sek jellemzőit, 

fajtáit. Elvégzi 

szaporításukat, 

termesztésüket, 

Hüvelyesek jellem- 

zői, igényei, ter- 

mesztéstechnológiáj 

a 

 

Teljesen önállóan 

 Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

hüvelyesekről. 

növényvédelmüket.     

Ismerteti a burgo-     

nyafélék jellemzőit, 

fajtáit. Elvégzi 

szaporításukat, 

termesztésüket, 

Burgonyafélék 

jellemzői, igényei, 

termesztéstechnoló- 

giája 

 

Teljesen önállóan 

 Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

burgonyafélékről. 

növényvédelmüket.     

Ismerteti a cseme-     

gekukorica jellem- Csemegekukorica   Internetes forrásból 

zőit, fajtáit. Elvégzi 

szaporítását, ter- 

jellemzői, igényei, 

termesztéstechnoló- 

Teljesen önállóan  információt gyűjt a 

csemegekukoricá- 

mesztését, növény- giája   ról. 

védelmét.     

Ismerteti az egyéb 

zöldségfajok jel- 

lemzőit, fajtáit. 

Elvégzi szaporítá- 

sukat, termesztésü- 

ket, növényvédel- 

müket. 

 

Egyéb zöldségfajok 

jellemzői, igényei, 

termesztéstechnoló- 

giája 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Internetes forrásból 

információt gyűjt az 

egyéb zöldségfajok- 

ról. 

Ismerteti a termesz- 

tett gombafajok 

jellemzőit. Ismeri 

szaporításukat, 

termesztésüket, 

növényvédelmüket. 

 

Gombafajok jellem- 

zői, igényei, ter- 

mesztéstechnológiáj 

a 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

gombafajokról, 

termesztésükről. 

 

 

3.16.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.16.2.6.1 Levélzöldségek termesztéstechnológiája 

A levélzöldségek termesztése: általános tudnivalók a levélzöldségekről A fejes 

saláta, fodros saláta, kötözősaláta, jégsaláta, spenót, sóska, rukola 

‒ jelentősége, általános jellemzése 

‒ igényei, fajtái 
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‒ termesztése 

‒ hajtatása 

‒ integrált növényvédelme 

A levélzöldségek betakarítása, áruvá készítése, tárolása, feldolgozása 

 

3.16.2.6.2 Káposztafélék termesztéstechnológiája 

Általános tudnivalók a káposztafélékről 

A fejes káposzta, vöröskáposzta, kelkáposzta, karalábé, karfiol, kínai kel, bimbóskel, brok- koli, 

különleges káposztafélék 

‒ jelentősége, általános jellemzése 

‒ igényei, fajtái 

‒ termesztése 

‒ hajtatása 

‒ téli tárolása 

‒ káposztafélék integrált növényvédelme 

A káposztafélék betakarítása, áruvá készítése, tárolása, feldolgozása 

 

3.16.2.6.3 Gyökérzöldségek termesztéstechnológiája 

Általános tudnivalók a gyökérzöldségekről 

A sárgarépa, petrezselyem, pasztinák, gumós zeller, cékla, feketegyökér, torma, retek 

‒ jelentősége, általános jellemzése 

‒ igényei, fajtái 

‒ termesztése 

‒ hajtatása 

‒ integrált növényvédelme 

A gyökérzöldségek betakarítása, áruvá készítése, tárolása, feldolgozása 

3.16.2.6.4 Hagymafélék termesztéstechnológiája 

Általános tudnivalók a hagymafélékről 

A vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma 

‒ jelentősége, általános jellemzése 

‒ igényei, fajtái 

‒ termesztése (egyéves vöröshagyma termesztése, vöröshagyma termesztése dug- 

hagymáról, étkezési vöröshagyma termesztése dughagymáról) 

‒ hagymafélék integrált növényvédelme 

A hagymafélék betakarítása, áruvá készítése, tárolása, feldolgozása 

 

3.16.2.6.5 Kabakosok termesztéstechnológiája 

Általános tudnivalók a kabakosokról 

Az uborka, görögdinnye, sárgadinnye, cukkini, patisszon, spárgatök 

‒ jelentősége, általános jellemzése 

‒ igényei, fajtái 

‒ termesztése (uborka termesztése támrendszeren és síkműveléssel, dinnyék korai 
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szabadföldi termesztése) 

‒ hajtatása 

‒ integrált növényvédelme 

A kabakosok betakarítása, áruvá készítése, tárolása, feldolgozása 

 

3.16.2.6.6 Hüvelyesek termesztéstechnológiája 

Általános tudnivalók a hüvelyesekről 

A zöldborsó, zöldbab 

‒ jelentősége, általános jellemzése 

‒ igényei, fajtái 

‒ termesztése 

‒ szaporítása 

‒ integrált növényvédelme 

A hüvelyesek betakarítása, áruvá készítése, tárolása, feldolgozása 

 

3.16.2.6.7 Burgonyafélék termesztéstechnológiája 

A paradicsom 

‒ jelentősége, általános jellemzése 

‒ termesztett fajtái és fajtacsoportjai 

‒ környezeti igénye 

‒ termesztése (szabadföldi, korai szabadföldi, fólia alatti hajtatás, üvegházi hajtatás) 

‒ ápolása 

‒ integrált növényvédelme 

‒ betakarítása, áruvá készítése, tárolása, feldolgozása 

Az étkezési paprika 

‒ jelentősége, általános jellemzése 

‒ termesztett fajtái és fajtacsoportjai 

‒ környezeti igénye 

‒ palántanevelése 

‒ termesztése (szabadföldön, termesztőberendezésben) 

‒ hajtatás (korai, középkorai, hideghajtatás, őszi hajtatás) 

‒ integrált növényvédelme 

‒ betakarítása, áruvá készítése, tárolása, feldolgozása 

 

A fűszerpaprika 

‒ jelentősége, általános jellemzése 

‒ termesztett fajtái és fajtacsoportjai 

‒ termesztése (palántaneveléssel, helybevetéssel) 

‒ kézi és gépi betakarítása, áruvá készítése, tárolása, feldolgozása 

A tojásgyümölcs 

‒ jelentősége, általános jellemzése 

‒ igénye, termesztett fajták 

‒ termesztése 

‒ integrált növényvédelme 

‒ betakarítása, áruvá készítése, tárolása 
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A korai burgonya 

‒ jelentősége, általános jellemzése 

‒ igénye, termesztett fajták 

‒ termesztése, hajtatása 

‒ integrált növényvédelme 

‒ betakarítása, áruvá készítése, tárolása 

 

3.16.2.6.8 Egyéb zöldségnövények termesztéstechnológiája 

A spárga 

‒ jelentősége, általános jellemzése 

‒ igényei, fajtái 

‒ szaporítása 

‒ termesztése 

‒ integrált növényvédelme 

‒ betakarítása, áruvá készítése, tárolása, feldolgozása 

A csemegekukorica 

‒ jelentősége, általános jellemzése 

‒ jelenleg termesztett fajtái és fajtacsoportjai 

‒ környezeti igénye 

‒ termesztése 

‒ betakarítása 

‒ integrált növényvédelme 

‒ és a vegyszeres gyomirtás 

‒ betakarítása, áruvá készítése, tárolása, feldolgozása 

Termesztett gombafajok (csiperke-, laska-, shiitake gomba) jelentősége, általános jellem- zése, 

táplálkozásban betöltött szerepe 

Termesztett gombák életszakaszai: átszövetés, lappangás, termőidőszak A 

csiperkegomba termesztése: 

‒ termesztőhelyiségek (föld alatti és föld feletti termesztőházak) 

‒ a komposzt alapanyagai, előkészítése 

‒ a komposzt hőkezelése 

‒ szaporítóanyag készítése, csírázás 

‒ átszövetés 

‒ takarás, takaróanyagok 

‒ lappangási szakasz 

‒ termőidőszak 

‒ szedés 

‒ integrált növényvédelem 

A laskagomba termesztése: 

‒ extenzív és intenzív termesztés 

‒ termesztés hőkezelt alapanyagon 

‒ átszövetés 

‒ érlelési időszak 

‒ termőidőszak 

‒ növényvédelem 

A termesztett gombafajok betakarítása, áruvá készítése, tárolása, feldolgozása Az 

endíviasaláta, rebarbara, cikória, salottahagyma, lóbab, kokocella 
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‒ jelentősége, általános jellemzése 

‒ termesztése 

‒ betakarítása, áruvá készítése, tárolása, feldolgozása 

3.17 Műszaki ismeretek megnevezésű tanulási terület a 

Zöldségtermesztő szakmairány számára 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 126/126 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület általános és speciális műszaki ismereteket biztosít. 

 

3.17.1 Műszaki ismeretek tantárgy                                 126/126 óra 
 

3.17.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja az általános műszaki ismeretek átadásán túl a kertészetben hasz- 

nált erő- és munkagépek, eszközök működési elvének, szerkezetének megismertetése. Továb- bi 

cél, hogy a tanulók elsajátítsák a kertészetben alkalmazott kéziszerszámok, eszközök kés- 

zségszintű használatát, a gépek, berendezések szakszerű üzemeltetését, az egyszerűbb javítá- sok 

elvégzését, az eszközök, berendezések, gépek karbantartását. 

 

3.17.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.17.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

fizika, általános alapozás, szakmai alapozás 

 

3.17.1.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

 

 

 

 

 

3.17.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 



663 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Szakszerűen hasz- 

nálja a műhely 

kéziszerszámait. 

Ismeri az ipari 

anyagokat, a mű- 

hely szerszámait. 

 

Teljesen önállóan 

 

 
 

Fogékony az infor- 

mációk befogadásá- 

ra és alkalmazására. 

Törekszik a szak- 

nyelv pontos és 

szakszerű használa- 

tára. 

Törekszik a pontos 

és precíz munka- 

végzésre. 

Felismeri a munka- 

védelmi szabályok 

jelentőségét. 

 

Elvégzi a gépele- 

mek alapvető kar- 

bantartási munkáit, 

felismeri jellegzetes 

meghibásodásaikat. 

 

Ismeri a gépelemek 

típusait, főbb jel- 

lemzőit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Beindítja a belső 

égésű motorokat, 

elvégzi az alapvető 

karbantartási mun- 

kákat. 

Ismeri a belső égésű 

motorok működési 

elvét, fő szerkezeti 

részeit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Erőgépet indít, 

vezet, leállít. 

Ismeri az erőgépek 

típusait, szerkezeti 

egységeit. 

 

Teljesen önállóan 

 

Összekapcsolja az 

erőgépeket és a 

munkagépeket. 

Ismeri az erőgépek 

és munkagépek 

összekapcsolási 

lehetőségeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Üzemelteti a jármű- 

vek villamos beren- 

dezéseit, a villany- 

motorokat. 

Ismeri a járművek 

villamos berendezé- 

seit, a villamosmo- 

torok szerkezeti 

felépítését, műkö- 

dési elvét. 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 
Üzemelteti és kar- 

bantartja a kertésze- 

ti termesztés mun- 

kagépeit. 

Ismeri a kertészeti 

termesztésben al- 

kalmazott talajmű- 

velő, tápanyag- 

visszapótló és nö- 

vényvédő gépeket, 

szállító- és rakodó- 

gépeket, öntözőbe- 

rendezéseket. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Internetes forrásból 

információt gyűjt a 

kertészeti termesz- 

tésben használt 

munkagépekről. 

 

 

 

3.17.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.17.1.6.1 Szerszám- és anyagismeret 
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Műhely kéziszerszámainak megismertetése, a használat gyakorlása A 

gépek anyagai, megmunkálhatóságuk 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Anyagismeret (fémes és nemfémes anyagok, tüzelő- és kenőanyagok) tulajdonságai, fel- használása 

 

3.17.1.6.2 Gépelemek, szerkezeti egységek 

A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, tengelykapcso- lók, 

szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), feladata, fajtái, jellemzői, működése, karban- tartása, 

jellegzetes meghibásodása 

Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás), áttétel 

Mozgást átalakító gépelemek, típusai, jellemzőik 

 

3.17.1.6.3 Belső égésű motorok 

Az Otto-motorok, dízelmotorok szerkezete, működése 

Az üzemanyag-ellátó, a kenési és a hűtési rendszer, valamint a levegőszűrő fő részei, mű- ködése, 

karbantartása, légtelenítés. Hidegindítás, indítások gyakorlása 

A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása 

 

3.17.1.6.4 Erőgépek 

Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, tengelykapcsoló, 

sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék) 

Teljesítményleadó tengely, függesztőszerkezet, vonószerkezet A 

járószerkezet és a kormányzás 

A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása A 

járművek elektromos berendezései 

Az akkumulátor működése, karbantartása 

Indítómotor, generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, üzemeltetésük, karbantartá- suk 

Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása 

3.17.1.6.5 Erőgépek és munkagépek összekapcsolása 

A hárompont-felfüggesztés és állítási lehetőségei 

Vonóhorog, teljesítményleadó tengely, hidraulikus és elektromos csatlakoztatás Traktor és 

pótkocsi, traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása, szétkapcsolása A csatlakoztatás 

biztonságtechnikája, járműszerelvény vezetése 

 

3.17.1.6.6 Járművillamosság, villanymotorok 
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A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a járművön, feladatuk, működésük, 

karbantartásuk (akkumulátor, generátor, indítómotor, világítás, biztosítékok) 

Váltóáramú motorok indítása, üzemeltetése 

Villanymotorok működési elve, szerkezete, fajtái, üzemeltetése, biztonságtechnikája 

 

3.17.1.6.7 A termesztés és növényápolás gépei 

A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, beállítá- sok, az 

üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló eszközökkel (ágyeke, tárcsa, 

kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs kapák) 

Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az erőgép- hez, 

beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása 

A növényvédő gépek (csoportosításuk, cseppképzési módjaik, a hidraulikus porlasztású, 

légporlasztásos és szállítólevegős gépek fő részei, működésük bemutatása, üzemeltetésük, 

szabályozásuk, karbantartásuk, szórószerkezetek, a ködpermetezés gépei, porozógépek, csávázók, 

a permetezőgépek automatikái, permetlé-összetétel számítása, növényvédelmi gépek beállítása, az 

üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai) 

A szállítás, rakodás gépei (biztonsági előírásaik, a traktoros pótkocsik felépítése, a csatla- koztatás, 

vontatás gyakorlása, billenthető pótkocsik üzemeltetése, traktoros és önjáró hom- lokrakodók, kerti 

traktor és pótkocsi összekapcsolása, karbantartási teendők, munkabizton- sági követelmények, 

elektromos és gázüzemű rakodók) 

Az öntözés berendezései (szivattyúk, vezetékek, szórófejek, zárószerkezetek, kézi áttelepí- tésű 

vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, karbantartása, ön- tözési 

módok, tápanyag-utánpótlás öntözéssel, mikroöntözés 

Zöldségnövények termesztőtelepeinek, növényházainak berendezései 

Zöldségnövények vető- és palántázógépei 

Zöldségnövények betakarító-, manipuláló és tárológépei, berendezései 
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4 RÉSZSZAKMA 

 

A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga akkor kezdhető meg, ha a tanuló eleget 

tett a jelen fejezet szerinti képzési követelményeknek. 

 

4.1 A részszakma megnevezése: Faiskolai kertész a 

Dísznövénytermesztő, virágkötő szakmairány számára 
 

4.1.1 A részszakma ajánlott szakmai tartalma: 

 

Az oktatási egység 

3. fejezetben szereplő 

azonosító száma 

 

Az oktatási egység megnevezése 

3.5.1.6.1 Műszaki alapismeretek témakör 

3.5.1.6.2 A kertészeti termesztésben használatos erő- és munkagépek 

működtetése és karbantartása témakör 

3.5.1.6.3 A faiskola speciális gépei témakör 

3.6.1.6.4 A faiskolai termesztés alapjai témakör 

3.6.1.6.5 Faiskolai szaporításmódok és nevelés témakör 

3.6.1.6.6 Fás szárú növények ismerete témakör 

 

 

4.2 A részszakma megnevezése: Parkgondozó a Parképítő és -

fenntartó szakmairány számára 
 

4.2.1 A részszakma ajánlott szakmai tartalma: 

 

Az oktatási egység 

3. fejezetben szereplő 

azonosító száma 

 

Az oktatási egység megnevezése 

3.12.2.6.8 Műszaki ismeretek tantárgy: A parkfenntartás gépei 

 

3.12.1 

Munka- és környezetvédelem tantárgy: Munkavédelmi szabá- 

lyozás, Balesetelhárítás, Munkaegészségtan, Kertészeti munka- 

védelem, Tűzvédelem, Környezet- és természetvédelem, Fenn- 

tarthatóság 
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3.12.3 

Parkfenntartás tantárgy: A parkfenntartás alapfogalmai, Fűfelü- 

letek létesítése és fenntartása, Virágfelületek létesítése és fenn- 

tartása, Fásszárúak telepítése és fenntartása, Edényes növények 

és belső terek növényanyagának létesítése és fenntartása 

 

3.12.4 

Növényismeret tantárgy: Alapfogalmak, Egy- és kétnyáriak, 

Évelők, Lombhullató díszfák, díszcserjék, kúszócserjék, Örök- 

zöldek 
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Szakképző Iskola 
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 KÖZISMERETI ÓRAHÁLÓ 2020 UTÁN BEVEZETETT SZAKKÉPZŐ 

ISKOLAI KÉPZÉSHEZ 

Heti óraterv  – Szakképző iskola: 

2020-2021-től: 
 

Tantárgyak 
9. 

évfolya
m 

10. 
évfolya

m 

11. 
évfolya

m 

9-11. 
óraszám 
összesen 

K
ö

z
is

m
e

re
ti
 o

k
ta

tá
s
 

Kommunikáció-

magyar nyelv és 

irodalom 2 2 2 206 

Idegen nyelv 
2 1 1 139 

Matematika 
2 2 1 175 

Történelem és 

társadalomismeret 3 0 0 108 

Természetismeret 
3 0  108 

Testnevelés 
4 1 1 211 

Osztályközösség-építő 
Program 1 1 1 103 

Pénzügyi és munkavállalói 
ism.   1 31 

Hittan 

2 1 1 139 

Összes közismereti 
óraszám 19 8 8 1220 

Ágazati alapoktatás 16 0 0 576 

Szakirányú oktatás 0 1+25 1+25 1742 

Szabad órakeret-elosztva 0 0 0 0 

Tanítási hetek száma 36 36 31  

Éves összes óraszám 1260 1224 1054 3538 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 35 34 34  
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Tantárgyak 

  

10. 
évfolyam 

 

11. 
évfolyam 

9-11 

óraszám 
összesen 

Idegen nyelv     

Szakmai órakeret  32 32 2144 

Szabad órakeret  3 3 201 

Rendelkezésre álló 
órakeret/hét 

  
35 

 
35 

 

Tanítási hetek száma  36 31  

Éves összes óraszám  1260 1085 2345 
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 KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK CUKRÁSZ SZAKMA  

 

1. A szakma alapadatai 

1.1 Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás 

1.2 A szakma megnevezése: Cukrász 

1.3 A szakma azonosító száma: 4 1013 23 01 

1.4 A szakma szakmairányai: -- 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Cukrászsegéd 

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: 175 

óra, Technikumi oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 200 óra 

 

2.  A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, 

valamint a munkaterület leírása 
 

A cukrász szaktudásának köszönhetően cukrászsüteményeket, fagylaltokat, 

bonbonokat, alkalmi díszmunkákat készít. 

Célja olyan cukrásztermék létrehozása, amely megjelenésében, alapanyag-

felhasználásában és ízében is a legmagasabb minőséget prezentálja. 

Alkotómunkája során szem előtt tartja a megrendelők igényeit, a cukrászati 

trendeket, új technológiai megoldásokat és a változatos, innovatív módszereket. 

Tudatos szakemberként számítja ki a hozzávalók mennyiségét, árurendelést, 

készletgazdálkodást végez, számításaihoz szoftvereket használ. 

Szakszerűen használja a cukrászati munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket. 

Betartja a munkavédelmi, a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-

biztonsági előírásokat. Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a 

szakmai munkában résztvevőkkel. 

Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken az 

új megoldásokat. Idegen nyelvű szakmai anyagokat olvas alapszinten, törekszik a 

nemzetközi trendek megismerésére. 

 

3.  A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám 
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Szakma 
megnevezés

e 

FEOR-szám FEOR megnevezése 

Cukrász 5135 Cukrász 

4.  A szakképzésbe történő belépés feltételei 

4.1 Iskolai 

előképzettsé

g: Alapfokú 

iskolai 

végzettség 

4.2 Alkalmassági követelmények 

4.2.1 Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges 
 

5.  A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek 

5.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra 

 

● Informatikai eszközök számítógép alapvető irodai szoftverek 

● Munkabiztonsági eszközök 

● Egyéni védőfelszerelések 

● Szakács kézi szerszámok 

● Konyhai gépek, kisgépek (sütő, gőzpároló) 

● Meleg és hidegkonyhai felszerelések, eszközök 

● Tálaló eszközök, tálak, tányérok, csészék, sosier 

● Cukrász kéziszerszámok, eszközök 

● Rozsdamentes üstök, - gyorsforralók, - formák 

● Műanyag tálak, mérőedények 

● Rozsdamentes, falapos munkaasztalok 

● Főzőberendezések 

● Mikrohullámú melegítő 

● Mérőberendezések 

● Hűtő, fagyasztó, sokkoló 

● Asztali gyúró, keverő, habverő, gép 

● Sütő, berendezések 

● Étterem bútorai, berendezései, gépei, textíliák 

● Eszpresszó kávégép gőzölővel és kávédarálóval ellátva 

● Alapterítéshez szükséges eszközök, poharak 

● Báreszközök, italkeveréshez szükséges eszközök 

● Flambír kocsi vagy asztali flambír állvány 

● Újrahasznosítható természetben lebomló, papír eszközök 
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5.2 Eszközjegyzék szakirányú oktatásra 

 

● Cukrász kéziszerszámok, eszközök 

● Rozsdamentes üstök, - gyorsforralók, - formák 

● Műanyag tálak, mérőedények 

● Szilikon formák, lapok 

● Mérőberendezések 

● Rozsdamentes, fa és márványlapos munkaasztalok 

● Főzőberendezések, 

● Mikrohullámú melegítő, csokoládéolvasztó berendezések 

● Bonbonformák 

● Asztali gyúró, keverő, habverő, gép 

● Fagylaltgépek 

● Botmixer 

● Aprító gép 

● Hűtő, fagyasztó, sokkoló berendezések 

● Gyúró keverő habverő gép (csak üzemekben szükséges) 

● Sütő, és kelesztő berendezések 

● Légkondicionáló 

● Informatikai eszközök 

 

6. Kimeneti követelmények 

 

 

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

 

 

A turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás során a tanuló betekintést nyer a 

cukrász, szakács, vendégtéri és turisztikai szakmák tevékenységébe. 

Megkülönbözteti, felhasználás előtt alkalmassá teszi, előkészíti a 

termékkészítéshez a nyersanyagokat, ügyel a minőségükre. Kiválasztja a 

munkafolyamatokhoz szükséges eszközöket, gépeket, kézi szerszámokat, 

berendezéseket. A cukrászati termékkészítés 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 alapterítést 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 környezetvédelmi szabályokat, előírásokat. Az 
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üzleti érintkezés szabályai szerint kommunikál a munkatársaival, a vendégekkel, 

betartja, a viselkedési szabályokat, elfogadja a különböző nemzeti kultúrák 

sajátosságait. Feladataihoz munkája során szövegszerkesztő és táblázatkezelő 

programokat használ, szakmai információgyűjtéshez a világhálón tájékozódik és 

hagyományos információs forrásokat felhasznál. 

 

6.2 Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 
 

 

Sorszám 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

 

 

 

1 

Napi 

munkatevékenység 

e során az üzleti 

érintkezés 

szabályai szerint 

kommunikál 

magyar és legalább 

egy idegen nyelven 

a munkatársaival, a 

vendégekkel. 

 

Ismeri az alapvető 

nyelvi, írásos és 

szóbeli 

kommunikációs 

elvárásokat és 

normákat magyar 

és a tanult idegen 

nyelven. 

 

Empatikus 

munkatársaival és 

a vendégekkel 

szemben, nyitott 

és érzékeny a 

kommunikációs 

elvárásokra. 

 

 

Betartja az 

alapvető 

kommunikációs és 

viselkedési 

szabályokat. 

 

 

 

2 

Munkaviszony 

létesítésekor, 

munkavégzéskor és 

felmondáskor 

érvényesíti 

munkavállalói 

jogait, a 

munkaszerződésén 

ek megfelelően. 

Ismeri a 

munkaszerződés, 

lényegét, tartalmi 

elemeit, a Munka 

Törvény- 

könyvének a 

munkavállalóra 

vonatkozó 

kötelezettségeit és 

Törekszik a 

munka- 

szerződésében 

foglaltak pontos 

megvalósulására, 

kötelezettségeit az 

előírásoknak 

megfelelően 

betartja, 

Betartja a 

munkaügyi 

szabályokat és 

felelősséget vállal 

a saját 

munkavégzésért. 

Munkaszerződésb 

en foglaltakat 

képes önállóan 

  jogait. munkavégzése 

során 

együttműködik 

munkáltatójával. 

értelmezni. 

 

 

3 

 

A világhálón 

tájékozódva 

szakmai 

tartalmakat keres. 

Felhasználói 

szinten ismeri a 

vendéglátás- 

turisztikához 

kapcsolódó 

internetes szakmai 

felületeket. 

 

 

Magabiztosan 

kezeli a 

programokat. 

Önállóan készíti el 

az instrukciók 

alapján kiadott 

feladatot, táblázat 

alkotásával, 

szövegszerkesztő 
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4 

Információkat, 

adatokat 

számítógépes 

szoftverek 

használatával 

rendszerez. 

 

Tisztában van a 

szövegszerkesztő 

és táblázatkezelő 

programok kínálta 

lehetőségekkel. 

Pontosan, precízen 

rögzít adatokat, 

ügyel a helyesírás 

szabályainak, 

formai 

követelmények 

betartására. 

program 

használatával. 

A világhálón 

önállóan tud 

tájékozódni, a 

releváns szakmai 

tartalmakat 

értelmezni. 

 

 

 

 

 

5 

Kiválasztja és 

használja a 

vendéglátás 

munka- 

folyamataihoz 

szükséges 

megfelelő 

eszközöket, 

gépeket, kézi 

szerszámokat, 

berendezéseket. 

 

Ismeri a 

vendéglátásban 

használt kézi 

szerszámokat, 

gépeket, 

berendezéseket és 

eszközöket, 

valamint azok 

használati 

lehetőségeit. 

 

 

 

Társas 

helyzetekben 

figyel a körülötte 

lévőkre. 

Betartja a 

vendéglátó kézi 

szerszámokra, 

gépekre, 

berendezésekre 

vonatkozó 

balesetvédelmi 

előírásokat, képes 

a balesetveszélyes 

helyzeteket 

megelőzni és 

elhárítani. 

 

 

 

 

6 

Napi munkáját a 

vendéglátásra és 

turisztikára 

vonatkozó munka- 

és tűzvédelmi, 

egészségvédelmi, 

környezetvédelmi 

szabályok, 

előírások alapján 

végzi. 

Ismeri a 

vendéglátás- 

turizmus 

tevékenységeire 

vonatkozó munka- 

és tűzvédelmi, 

környezetvédelmi 

előírásokat és 

teendőket. 

 

Munkavégzés 

közben 

felelősségteljesen 

viselkedik, 

probléma esetén 

higgadtan hajtja 

végre a szükséges 

teendőket. 

 

Saját 

tevékenysége 

közben betartja a 

munkavédelmi, 

balesetelhárítási, 

tűzbiztonsági 

környezetvédelmi 

előírásokat. 

 

 

7 

 

Az élelmiszerek 

tárolását a FIFO 

elvek alapján 

végzi. 

 

Alapszinten ismeri 

a FIFO elv 

lényegét. 

Figyelemmel 

kíséri a 

szavatossági időt a 

nyersanyagok 

szakosított 

tárolásánál. 

Instrukciók 

alapján végzi a 

nyersanyagok 

helyes, szakszerű 

tárolását. 
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8 

 

 

A receptúrában 

szereplő 

mennyiségeket 

kiméri. 

Ismeri a tömeg és 

űrtartalom 

mértékegységeket, 

a mértékegységek 

átváltását, a 

tárázás helyes 

alkalmazását, a 

mérés műveletét. 

 

Törekszik a 

receptúrában 

szereplő 

mértékegységek 

pontos betartására. 

 

 

Felelősségteljesen 

és önállóan végzi 

mérési feladatait. 
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9 

 

Szálláshelyet ajánl 

a vendég igényei 

alapján, a saját 

régiójában. 

 

 

Azonosítja a 

szálláshelyek 

különböző típusait. 

Törekszik a 

szálláshelyek 

minél szélesebb 

kínálatának a 

megismerésére, 

elsősorban saját 

régiójában. 

Az igény alapján 

kiválasztott 

szálláshelyet és 

szolgáltatásait 

önállóan 

bemutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Saját turisztikai 

régiójában 

megtalálható 

turisztikai, 

vonzerőiket és 

adottságokat 

megkülönböztet. 

Ajánlja a saját 

régiójában 

megtalálható 

legjelentősebb 

nemzetközi 

turisztikai 

vonzerővel 

rendelkező 

helyszíneket, 

rendezvényeket. 

 

 

Ismeri az ország és 

saját régiójának 

turisztikai 

attrakcióit, 

vonzerőit, a régiót 

meghatározó 

természeti 

adottságokat, 

különös tekintettel 

a 

gyógyturizmusra, 

fesztiválokra, 

gasztronómiára. 

 

 

 

 

Törekszik 

tudásának 

horizontális és 

vertikális 

bővítésére a 

turisztikai 

látványosságok 

területén. 

Iránymutatás 

alapján, előzetes 

felkészülés után, 

önállóan vagy 

társaival 

együttműködve 

projektmunka 

keretében 

bemutatja 

turisztikai 

régiójának egy- 

egy jellemző 

attrakcióját, 

vonzerejét 

(rendezvényt, 

fesztivált, 

gyógyturisztikai 

attrakciót). 

 

 

11 

 

Éttermi alapterítést 

végez a szakmai 

előírások alapján. 

Ismeri az 

alapterítés 

előírásait, a terítés 

lépéseit, a 

terítéshez használt 

eszközöket. 

 

Törekszik az 

előírások szerinti, 

hibátlan terítésre. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

önállóan készíti az 

alapterítéket. 

 

 

 

12 

Fogadja a 

vendéget, ismerteti 

az ételeket és 

italokat, az 

elkészített ételeket 

és italokat svájci 

felszolgálási 

módban 

felszolgálja. 

 

Ismeri a 

vendéglátó 

üzletben a 

vendégfogadás és 

a svájci 

felszolgálási mód 

szabályait. 

 

Törekszik a 

vendégekkel 

szemben a lehető 

legudvariasabb 

magatartást 

tanúsítani. 

 

Betartja a szakma 

szabályait 

kommunikációja, 

vendégfogadás és 

az étel- és ital 

felszolgálás során. 
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13 

 

 

 

Receptúra alapján 

alkoholmentes 

kevert italokat 

készít. 

Ismeri (Lucky 

Driver; Shirley 

Temple; 

Alkoholmentes 

Mojito; 

Alkoholmentes 

Pińa Colada) 

elkészítésének 

módját, alapanyait, 

a kevert ital 

készítés lépéseit. 

Törekszik a 

termék 

receptúrájának 

megfelelő anyagot 

kiválasztani. 

Törekszik az 

elkészített ételek 

és italok recept 

szerinti hibátlan 

elkészítésre, 

odafigyel a 

technológiai 

lépések pontos 

betartására. 

 

 

Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

önállóan készíti el 

a kevert italokat. 

 

14 

Vendég előtt 

ételeket készít 

(desszertkészítés, 

Ismeri a vendég 

előtt készíthető 

desszerteket és 

Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

 salátakeverés). salátákat, az 

elkészítésükhöz 

használt 

eszközöket. 

 önállóan készíti a 

megismert 

ételeket. 

 

 

 

 

15 

 

A cukrászati 

készítményekhez 

használt alap és 

járulékos 

anyagokat, íz, illat, 

és állomány, 

alapján 

megkülönbözteti. 

Ismeri a cukrászati 

termékkészítéshez 

használt 

nyersanyagok, 

járulékos anyagok 

általános és 

érzékszervi 

tulajdonságait, a 

nyersanyagromlás 

jellemzőit. 

 

Betartja a 

nyersanyagokra, 

járulékos 

anyagokra 

vonatkozó 

minőségi 

követelményeket. 

 

 

 

16 

Kiválasztja a 

zöldség és 

gyümölcs 

előkészítéshez, 

daraboláshoz 

szükséges 

eszközöket, kézi 

szerszámokat. 

Ismeri a zöldség és 

gyümölcs 

előkészítéshez és 

daraboláshoz 

használt, konyhai 

kéziszerszámokat, 

eszközöket és azok 

biztonságos 

használatát. 

Végrehajtja a 

kiszabott feladatot, 

gazdasásosan és 

esztétikusan végez 

előkészítő és 

tisztító 

műveleteket. 

 

 

A balesetvédelmi 

és munkavédelmi 

előírások betartása 

mellett, önállóan 

dolgozik. 
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17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukrászati 

alapműveletek 

végez (előkészítő 

műveleteket, 

tésztakészítő, 

tésztafeldolgozó 

sütő, 

töltelékkészítő, 

befejező 

műveleteket). 

Ismeri az anyagok, 

eszközök 

előkészítő 

műveleteit, az 

egyszerűbb 

technológiájú 

cukrászati tészták 

készítését, (a gyúrt 

omlós, kevert 

omlós, forrázott 

tészta, felvert 

tészták) 

feldolgozását, 

sütését és az 

ezekből készült 

egyszerűbb 

termékek 

előállítását. Ismeri 

a termékekhez 

tartozó töltelékek 

készítését, 

felhasználását, a 

termék betöltését, 

befejező 

műveleteit a 

kreatív díszítés 

alapjait. 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszerezi, 

feladatait 

összefűzi a 

tevékenységeket, 

fogékony az 

információk 

befogadásra, 

odafigyel a 

cukrászati 

termékek helyes 

technológiájára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzetesen 

begyakorolt 

cukrászati 

alapműveletek 

alapján önállóan 

készíti a 

megismert 

termékeket. 

 

18 

Konyha- 

technológiai 

alapműveleteket 

(sütés, főzés, 

Ismeri a konyha- 

technológiai 

alapműveleteket 

Az étel jellegének 

megfelelő 

ízesítésre, 

fűszerezésre 

Az előzetesen 

begyakorolt 

konyha- 

technológiai 

 párolás, pirítás, 

grillezés) végez. 

 törekszik. műveleteket 

önállóan elvégzi a 

megismert ételek 

esetében. 
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19 

 

 

Ételek 

elkészítéséhez 

használatos 

fűszereket, 

ízesítőket felismeri, 

arányosan 

használja, 

megkülönbözteti 

azokat. 

 

 

 

Az ételkészítés 

során használt 

fűszerek, ízesítők 

tulajdonságaival, 

íz jellemzőivel 

tisztában van. 

 

 

 

Ügyel a 

nyersanyagok, 

ízesítő anyagok 

szakszerű 

kezelésére 

tárolására, a 

minőségük 

megőrzésére. 

Kizárólag 

megfelelő 

minőségű 

fűszereket 

használ. 

 

 

 

Ellenőrzi 

használat előtt a 

fűszerek 

frissességét és 

szavatossági 

idejüket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konyhatechnológia 

i műveleteket 

(előkészítő, 

elkészítő, 

kiegészítő, 

befejező) végez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló ismeri az 

alapanyagok 

megfelelő 

előkészítését, az 

ételek 

elkészítéséhez 

tartozó teljeskörű 

munka- 

folyamatokat. 

Különféle 

konyha- 

technológiai 

eljárásokkal 

ételeket készít, 

tálalásig igény 

szerint melegen 

tartja, 

hűti az ételt, 

Az étkezés 

típusának 

jellegének 

megfelelően tálal 

és díszít, 

betartja a munka- 

és balesetvédelmi, 

HACCP, 

környezetvédelmi, 

valamint más 

hatósági 

előírásokat, 

tisztán tartja a 

munkahelyét, 

gépeket, 

berendezéseket és 

kéziszerszámokat. 

Munkáját idő és 

műveleti sorrend 

szerint pontosan 

áttekinti, logikusan 

megtervezi, és 

előkészíti a 

szükséges 

alapanyagokat és 

eszközöket, 

törekszik az 

alapanyagok 

gazdaságos 

felhasználására. 

 

Munkáját 

gyakorlati 

szempontból 

logikus 

sorrendben, 

gyorsan, időre, 

határozottan, csak 

a szükséges 

eszközöket 

használva, tisztán 

elvégzi. 
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6.3 Szakirányú oktatás szakmai követelményei 

 

 

 

Sorszám 

 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

 

 

 

1 

Kiválasztja a 

cukrászati 

termékkészítéshez 

szükséges 

anyagokat. 

Összefüggéseiben 

ismeri a cukrászati 

nyersanyagokat, azok 

tulajdonságait, azok 

változásait a különböző 

technológiákra. 

Törekszik a 

folyamatos 

anyagismereti tudás 

fejlesztésére a 

minél jobb ízű 

minőségi termékek 

elérésére. 

Felelősséggel, 

minden felhasználási 

szempontot figyelembe véve 

választja ki az anyagokat. 

 Kiszámítja a Ismeri az anyaghányad- Szem előtt tartja a Önállóan megtalálja 

 termékkészítéshe
z 

számítást a különböző gazdaságos és korrigálja az 

 szükséges mennyiségek esetében, anyagfelhasználást, előkészítő 

 mennyiségeket, 
kiméri a 

a mennyiségi egységek mérés közben műveletek hibáit. 

 nyersanyagokat. átváltását. Ismeri a törekszik az  

2 Megtervezi az 

előkészítő 
műveleteket, 

cukrászati anyagok, 

eszközök előkészítő 

alapanyagok 

receptúrában 

 

 az összetett 
cukrászati 

műveleteit, az összetett szereplő pontos  

 munkafolyamato
k 

munkafolyamatok mennyiségi  

 előkészítését. előkészítésének egységek szerinti  
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  folyamatát és lépéseit. előkésztésére.  

 Megtervezi az 
összetett 

Ismeri a gyártási, Törekszik a  

 cukrászati gazdaságossági és leghatékonyabb  

 termékkészítő ergonómiai szempontok munkaműveleti  

 munkafolyamato
k 

alapján a sorrend,  

 előkészítését. munkafolyamatok munkafolyamat  

3  előkészítésének 

tervezését. Összesített 

kiválasztására.  

  anyaghányadok alapján   

  ismeri a vételezendő   

  anyaglista készítésének   

  módszerét.   

 A 
termékkészítéshe

z 

Ismeri a cukrászatban Gépek, Betartja a 

 használandó alkalmazott berendezések berendezések, gépek 

 berendezéseket, berendezések, gépek használatakor kisebb készülékek 

 cukrászati 
gépeket, 

kisebb készülékek felelősséggel használatakor előírt 

4 kisebb 
készülékeket 

üzembe helyezi, 

működési elvét, üzembe 

helyezését, 

tartozik saját 

viselkedéséért, 

balesetvédelmi 

utasításokat. 

 beprogramozza, 
tisztán 

összeállítását, vigyáz mások  

 tartja. beprogramozását, egészségére, testi  
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  tisztítási utasításait. épségére is.  

 

 

 

 

 

 

 
5 

Töltelékeket, 

krémeket készít, 

gyümölcsöket, 

zöldségeket 

tartósít, 

uzsonnasütemény

ekhez, sós és édes 

teasüteményekhe

z, krémes 

termékekhez és 

hagyományos 

cukrászati 

termékekhez. 

Ismeri a gyümölcs 

töltelékek, olajos 

magvakból készült 

töltelékek, 

túrótöltelékek, sós 

töltelékek, tojáskrémek, 

tartós töltelékek, 

vajkrémek, 

puncstöltelék 

tejszínkrémek 

készítésének 

technológiáit, valamint a 

gyümölcs és 

zöldségtartósítás 

módszereit. 

Törekszik a legjobb 

alapanyagok 

kiválasztására, 

változatos 

ízesítésre, 

egyhangúság 

elkerülésére, új 

ízek, technológiák 

kipróbálására. 

Önállóan végzi a 

töltelékkészítés műveletét. 

 

 

 

 

 

6 

Uzsonnasütemény

ekhez tésztát 

készít, melyet 

egyenletes 

nagyságban és 

tömegben 

feldolgoz. 

Töltött és 

töltetlen 

uzsonnasütemén

yeket készít a 

Ismeri a gyúrt élesztős, a 

kevert élesztős, a 

hajtogatott élesztős, az 

omlós élesztős, vajas 

tészta, omlós tészta 

nehéz felvert készítését, a 

tésztákból készíthető 

uzsonnasütemények 

előállítási 

technológiáját. 

Törekszik a 

minőségi 

alapanyagok 

felhasználására, 

előtérbe helyezi az 

egészséges 

táplálkozást. 

Precízen végzi a 

tésztakészítés, 

formázás, 

Felelősséget vállal a 

tésztakészítő 

módszerek fejlesztésére, 

az 

innovatív megoldások 

alkalmazására, követi a 

szakmai innovációkat. 

Odafigyel a termékek 

minőségére, a méret és töltési 

súly egyenletességére. Új 
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tészták 

felhasználásával. 

darabolás, töltés 

műveleteit. 

Törekszik a legjobb 

minőségű 

tésztakészítésre, az 

igényesség 

tükröződik 

munkáján. 

Törekszik a 

technológiai 

fortélyok, az apró 

szakmai fogások 

elsajátítására. 

Precíz, odafigyel a 

tészta egyenletes 

alakítására, töltésre, 

kikészítésre. 

Törekszik egy 

tésztatípuson belül 

a változatos 

szortimentek 

megoldásokat kezdeményez a 

tésztakészítő módszerek 

fejlesztésére. 

 

 

 

 

 

7 

Sós 

teasüteményekhe

z tésztákat készít, 

melyet 

egyenletes 

nagyságban és 

tömegben 

feldolgoz. Töltött 

és töltetlen sós 

teasüteményeket 

állít elő. 

Ismeri a vajastészta, 

forrázott tészta, sós 

omlós tészta készítését, a 

tésztákból készült 

töltött és töltetlen 

teasüteményeket, azok 

előállítását és 

elkészítési 

technológiáit. 
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8 

Krémes 

termékekhez 

tésztákat, 

krémlapokat, 

tésztahüvelyeket 

készít, 

töltési 

műveleteket 

végez, 

krémes 

termékeket állít 

elő. 

Ismeri a krémes 

termékek készítését, a 

termékhez tartozó tészta 

készítését, 

feldolgozását, sütését, a 

krémes termékek 

előállításának 

technológiáját. 

előállítására. 

Kreatív a díszítő 

anyagok változatos 

alkalmazásában, új 
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9 

Édes 

teasüteményekhez 

tésztákat készít, 

feldolgoz, 

egyenletes 

nagyságban és 

tömegben. Töltött 

és töltetlen édes 

teasüteményeket 

állít elő. 

Ismeri az omlós-, 

felvert-, hengerelt- és 

egyéb tészták 

előállítását. Töltetlen és 

töltött édes 

teasütemények 

készítését. 

megoldásokat 

kezdeményez, 

figyel az ízek 

harmóniájára. 

 

 

 

 

 
10 

Gyors érlelésű 

mézeskalácstésztá

ból félkész és 

késztermékeket 

készít. 

Ismeri a gyors érlelésű 

mézeskalácstészta 

készítését feldolgozását, 

sütését és a díszítés 

különböző módszereit. 

Nyitott a régi 

hagyományok újra 

gondolására, a 

tradíció és a 

hagyomány 

ápolására. Szép 

esztétikus díszítést, 

motívumokat 

készít. 

Betartja a 

tésztakészítésre, 

tésztalazításra, pihentetésre 

vonatkozó 

technológiai előírásokat. 

 Hagyományos Ismeri a könnyű és Figyelmet fordít a Fontosnak tartja 

 cukrászati 
termékeket, 

nehéz felvertek, hagyományos cukrászati 

 tortákat, 
szeleteket, 

készítését. Ismeri a cukrászati termékkészítési 

 tekercseket, hagyományos alap termékek tradíciójának 

 minyonokat, 
omlós 

torták (Dobos-, minőségére, őrzését. Betartja a 

 desszerteket 
készít. A 

Esterházy- Trüffel-, elkészítésére, hagyományőrző 
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 termékekhez 
tésztákat 

Sacher- Puncs-, esztétikus cukrászati termékek 

 készít, 
feldolgozza 

formában sült megjelenésére. receptúráját, 

 azokat, töltési és 
sütési 

gyümölcstorta) és a  készítési módját. 

 műveletet 
végez. 

hagyományos tejszínes   

  torták (Oroszkrém-,   

11  Fekete erdei-, tejszínes, 

túró-, tejszínes joghurt 

  

  torta) készítését. Ismeri   

  különleges ízesítésű   

  üzleti specialitások, a   

  szeletek készítését, a   

  tekercsek, a minyon   

  alap termékeinek, és az   

  omlós tésztából készült   

  desszertek   

  előállításának   

  technológiáját.   

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi 

cukrászati trendet 

követve francia 

irányzatú 

cukrászati 

termékeket, 

tortákat, 

Ismeri a félkész 

termékek készítési 

sorrendjét. Ismeri a 

francia felvert, 

(Dacquise-, Genoise-, 

marcipános csokoládé - 

Jokonde felvert), a 

Törekszik a 

harmonikus 

fantáziadús, ízléses, 

letisztult, kikészítés 

alkalmazására. 

Betartja a nemzetközi 

cukrászati termékek 

nyersanyagainak 

minőségi követelményeit, 

a termék készítés 

technológiai előírásait. 
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12 

desszerteket, 

aprósüteményeket 

készít, megtervezi 

a félkész 

termékek 

előállítási 

sorrendjét, 

elkészíti a 

termékhez 

tartozó félkész 

termékeket és 

töltési 

műveleteket 

végez. 

francia omlós tészták, a 

forrázott tészták, a 

zselés betétek, a 

roppanós rétegek, a 

krémek, (Ganache 

Mousse Cremeux, 

francia és olasz 

vajkrém) készítését. 

Ismeri a vágott, 

formában dermesztett 

monodesszerteket, a 

tartlettek, a francia 

forrázott tésztából 

készült desszertek 

készítését. Nemzetközi 

trend szerint készült 

torták, mini desszertek 

macaronok, 

pohárdesszertek 

készítésének 

technológiáját. 
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13 

Hideg cukrászati 

készítményeket, 

fagylaltot, parfét 

készít. 

Ismeri a fagylalt 

szárazanyagtartalmának 

meghatározását, a 

fagylalt keverékek 

fajtáit, készítési 

műveleteit, a keverékek 

fagyasztási, díszítési, 

tárolási szabályait. 

Ismeri a parfé készítés 

módszereit (fagylalt és 

tejszínhab keverékéből, 

tejszínes fagylaltokból, 

Semifreddo 

készítésének 

technológiáját). 

Törekszik a 

természetes 

anyagok 

alkalmazására, az 

új ízek 

kialakítására. 

Betartja a fagylaltkészítés 

élelmiszer- 

biztonsági és 

technológiai szabályait, 

különösen figyel a 

fogyaszthatóság szem előtt 

tartására. 

 

 

 

 

 

14 

Bonbonokat, 

bonbon tölteléket 

készít, csokoládét 

temperál, 

csokoládé 

hüvelyes és 

mártott 

termékeket készít. 

Ismeri a csokoládé 

fajtákat, a temperálás 

módszereit. Ismeri a 

csokoládébonbonok, 

krémbonbonok, 

grillázsbonbonok, nugát 

bonbonok, 

gyümölcsbonbonok 

készítésének 

technológiáját. 

Törekszik a 

harmonikus, 

változatos ízű, 

roppanós bonbonok 

készítésére az új 

díszítési technikák 

alkalmazására. 

Betartja, a 

csokoládétemperálás 

szabályait, a 

töltelékkészítés, a bonbon 

készítés előírásait. 
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15 

Cukrászati 

termékekhez 

bevonó 

anyagokat 

készít és/ vagy 

alkalmassá teszi 

a 

bevonó 

anyagokat a 

feldolgozásra. 

Ismeri a baracklekvár- 

bevonat, a zselé 

készítés módszereit, a 

fondán melegítését és 

hígítását, a csokoládé 

hígítás és temperálás 

szabályait. Ismeri a 

nemzetközi cukrászati 

trend szerint készülő 

bevonatok, 

(tükörbevonó, 

gourmand bevonó, 

kompresszorral fújt 

csokoládé bevonat) 

készítésének 

technológiáját. 

Törekszik a 

minőségi anyagok 

és a saját készítésű 

bevonatok 

felhasználására. 

Betartja a cukrászati termékek 

bevonásához alkalmazott 

bevonatok 

készítésére, 

alkalmazására 

vonatkozó előírásokat, 

technológiai 

paramétereket, figyelembe 

véve a nemzetközi cukrászati 

trendeket is. 
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16 

Cukrászati 

termékek 

egyszerű díszítési 

és befejező 

műveleteit végzi. 

Ismeri, az 

uzsonnasütemények, a 

sós teasütemények, az 

édes teasütemények, a 

krémes termékek, a 

hagyományos cukrászati 

termékek a nemzetközi 

cukrászati termékek, a 

hidegcukrászati 

termékek az egyszerű 

díszítési műveleteit, a 

bevonás, a szórás, a 

burkolás, a fecskendezés 

a felrakás, a formázás 

alkalmazását valamint a 

termékekhez tartozó 

szeletelést, adagolást, 

tálalást. 

Törekszik a termék 

ízéhez harmonizáló 

bevonat 

kiválasztására, a 

tiszta, egyenletes 

áthúzás, mártás, 

szórás, burkolás 

fecskendezés 

műveletének 

alkalmazására, a 

precíz kreatív ízben 

harmonizáló 

felrakásos díszek 

készítésére, a 

szeletelés adagolás 

egyenletességére. 

Figyelemmel kíséri 

a díszítési 

technikák 

fejlődését, nyitott 

az új megoldások 

alkalmazására. 

Új technikákat keres az 

innovatív díszítésre és 

tálalásra. Tudatosan fejleszti 

esztétikai érzékét, figyeli a 

szakmai 

változásokat, trendeket, és 

követi azokat. 
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17 

Díszmunkákat 

tervez, 

különleges 

díszítéseket 

végez. 

Ismeri a munkarajz 

készítését (díszek, 

anyagok, színek és 

formák 

harmonizálásának 

figyelembevételével). 

Ismeri a fecskendezés 

alkalmazását. Ismeri a 

csokoládévirágok 

készítését, plasztik 

csokoládé formázását, 

marcipán figurák 

modellezését, virágok 

készítését. Ismeri a 

cukorfőzés, 

karamellöntés, 

formázás, húzás és fújás 

technológiáját, Ismeri 

az ünnepi, egyedi 

formájú torták 

készítésének 

technológiáját. 

Törekszik a 

különleges 

technikák 

elsajátításra. 

Tisztán, precízen 

dolgozik, figyel a 

harmóniára és a 

letisztult 

megjelenésre. 

Fejleszti szépérzékét internet 

és szakkönyvek 

segítségével gyűjtött 

információkkal. 

 

 

 

18 

A cukrász 

anyagokat, 

tésztakészítő, 

sütemény 

készítő 

műveleteket 

idegen nyelven 

bemutatja. 

Ismeri a cukrász 

termékkészítéshez 

szükséges anyagokat, 

műveleteket idegen 

nyelven. 

Nyitott a szakmai 

idegen nyelvi tudás 

bővítésére, minél 

szélesebb körű 

szakmai szókincs 

használatára. 

Idegen nyelvi ismereteit 

szakkönyvekből, világhálóról 

folyamatosan bővíti. 
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19 

Árugazdálkod

ási feladatokat 

végez. 

Árukészletet, 

az áru 

mennyiségét, 

minőségét, 

raktározási rendet 

ellenőriz, 

megállapí

tja, 

megrendeli 

az 

áruszükség

letet. 

Ismeri a beérkezett áru 

ellenőrzésének lépéseit 

(minőségi, mennyiségi, 

érték szerinti 

áruátvétel), az 

élelmiszertípusnak 

megfelelő szakosított 

raktározás 

követelményeit, a 

romlott áru kezelésének 

szabályait Ismeri az 

árukészlet az 

árufelhasználás, az 

áruszükséglet 

megállapításának 

módszereit. Ismeri az 

árurendelés szóbeli és 

írásbeli lehetőségeit. 

Ismeri a 

raktárgazdálkodási 

számítógépes program 

alkalmazását. 

Munkája során 

szem előtt tartja a 

az áru tárolására, 

raktározására 

vonatkozó 

szabályokat, 

előírásokat, a 

szakosítást, a 

gazdaságosságot az 

árubiztonságot. 

Önállóan ellenőrzi, az 

árukészlet 

mennyiségét, minőségét, a 

minőségmegőrzés idejét, 

tárolási körülményeit. 

Munkahelyi vezetőjének 

útmutatása alapján állapítja 

meg a termelés 

áruszükségletét és a 

megrendelhető áru 

mennyiségét. 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Kiszámítja a 

cukrászati 

termékek 

nyersanyagértéké

t és 

eladási árát. 

Elkészíti 

félkész és 

késztermék 

kalkulációit 

számítógépen. 

Ismeri a cukrászati 

termékek tömegének 

kiszámítását a receptek 

és a technológiai 

veszteségek 

figyelembevételével. 

Ismeri a cukrászati 

félkész termékek 

nyersanyagértékének 

kiszámítását. Ismeri a 

cukrászati 

késztermékek eladási 

árának kiszámítását. 

Ismeri a kalkulációs 

számítógépes 

programot. 

Pontosan, precízen 

rögzít adatokat, 

ügyel a számítások 

matematikai 

műveleteinek 

helyességére. 

Munkahelyi vezetőjével 

együttműködve, részben 

önállóan 

készíti el a termékek 

kalkulációit. 
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21 

Ellenőrzi a 

nyitó és 

zárókészlet

et, 

leltározási 

feladatokat 

végez az 

üzlet 

készletértékéne

k a megállapítása 

végett. A 

leltáreredm

ény 

megállapításá

t a 

készletnyilvá

ntartó 

szoftver 

segítségé

vel végzi 

el. 

Ismeri a leltáreredmény 

megállapításnak 

módszereit, a számítás 

lépéseit, tisztában van a 

készletezéshez 

kapcsolódó 

alapfogalmakkal. 

Pontosan, precízen 

rögzíti, a raktár, és a 

cukrászüzem 

készletének 

mennyiségét, 

elkötelezett a leltár 

valóságos 

adatokkal történő 

alátámasztására. 

Munkahelyi vezetőjével 

együttműködve részben 

önállóan 

végzi el a leltározási 

feladatokat. Felelős a leltári 

adatok 

hiteles felvételéért, betartja a 

cukrászat leltározással 

kapcsolatos 

előírásait, 

felelősséget vállal az adatok 

pontos 

rögzítésért a készlet 

nyilvántartási rendszerben. 

 

 

7.  Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének 

szempontjai 

7.1 Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési 

évfolyam eredményes teljesítése. 

7.2 Írásbeli vizsga 

7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: - 

7.2.2 A vizsgatevékenység leírása- 

. 

7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: - 

7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:- 

7.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:- 

7.3 Gyakorlati vizsga 

7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapvizsga 

gyakorlata 
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7.3.2 A vizsgatevékenység leírása 

 

A) vizsgarész: Konyhatechnológiai tevékenység: 

Szakmai területenként meghatározott műveletek, munkafeladatok önálló 

elvégzése. A munkaterület birtokbavétele, ellenőrzése. Egy megadott étel 

elkészítéséhez szükséges alapanyagok előkészítése, az étel konyhatechnológiai 

úton történő elkészítése, esztétikus tálalása, az étel jellegének megfelelően 

történő díszítése 3 normál adagban. A munkaterület, munkavégzés utáni alapos 

tisztítása, beleértve a vizsga során használt eszközöket, berendezéseket is. A 

vizsgázó a vizsgatevékenység alatt folyamatosan figyel a vele párhuzamosan 

dolgozó tanulótársaira, a többi vizsgázóra. A tűz-, munka- és balesetvédelmi 

előírásokat szigorúan betartja. 

 

Időtartam: 90 perc 

A vizsgázó az alábbi ételek közül egy ételt készít el: 

1) Zöldséges rizottó 

2) Hal tempura (magyar fehérhúsú halból), friss kevertsalátával, citrusos vinagrette 

öntettel 

3) Natúr csirkemell filé, tejszínes gombamártással, párolt rizzsel 

4) Parajkrém leves, buggyantott tojással 

 

B) vizsgarész: Cukrászati termékkészítés 

A vizsgázó megadott cukrászati termékek közül egyet készít el a tanult 

technológia és a rendelkezésre álló receptúra szerint. 

 

Cukrászati termékek: 

1) 10 szelet piskóta rolád barackízzel töltve, 

2) 10 db linzerkarika barackízzel töltve 

3) 500 gramm fánkocska ízesített tejszínhabbal töltve forrázott tésztából 

4) 500 gramm barackízzel töltött 

Néró teasütemény Időtartam: 90 perc 

C) vizsgarész: Értékesítési tevékenység: 

A vizsgázó előkészíti az éttermet, majd megterít 2 főre, fogadja a vendégeket, készít 

a részükre 2 adag alkoholmentes kevert italt, és 2 adag főételt, 2 adag desszertet 

felszolgál a vendégeknek. A vizsgázó 1 alkoholmentes kevert italt készít el 3 adagban 

(2 adagot a vendégek, 1 adagot a vizsgabizottság részére kóstolás céljából) a tanult 

receptúra szerint: 
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Elkészíthető alkoholmentes kevert italok: 

1) Lucky Driver 

2) Shirley Temple 

3) Alkoholmentes Mojito 

4) Alkoholmentes Pińa Colada 

A felsorolt alkoholmentes kevert italok receptúrái megtalálhatók az érvényben 

lévő IBA listán. Időtartam: 60 perc 

D) vizsgarész: Portfólió készítése 

A vizsgázó az iskola székhelye szerinti régióban megtalálható, a tanuló által 

választott egy turisztikai attrakciót és egy szálláshelyet és annak szolgáltatásait 

bemutatja. A bemutatót elektronikus formában, szövegszerkesztő program 

használatával készíti el, a vizsgát szervező szakképző intézmény által megadott 

határidőre és e-mail címre beadja. 

Az elkészített dokumentum formai követelményei: terjedelme a fedőlapon (téma 

megnevezése, készítő megnevezése, dátum) kívül 2-5 A4-es oldal 

(betűtípus:Times New Roman/Arial , betűméret: 12, szövegtörzs sorkizárt), 

tartalma tagolt, kiemeléseket tartalmaz. A képek és a forrásmegjelölés 

mellékletben szerepeltethetőek a minimum terjedelmen felül. 

A vizsga keretében szóban és PPT formátumban prezentálja. 

 

Időtartam: nem releváns 

 

A vizsgarészek között szünetet kell biztosítani a vizsgázók részére, amely nem képezi a 

vizsgatevékenység részét. 

7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 250 perc 

7.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 100 % 

7.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. 

 

 

 

 

Vizsgarész/közös értékelési 

szempont 

Értékelési szempontok Maximális 

pontszám 
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A) Konyhatechnológiai 

tevékenység 

Érzékszervi 

szempontok alapján 

történő értékelés: Illat, 

kinézet, íz. 

Ételkészítési szabályok 

szempontjai szerint: 

Az étel hőmérséklete,

 állaga,

 hőkezelésének 

megfelelősége. 

Tálalási szabályok 

szempontjai szerint: 

Megfelelő arányban 

vannak a fogás 

elemei. Esztétikus 

elrendezés és 

díszítés. 

Tányér épsége, tisztasága. 

25 

B) Cukrászati 

termékkészítés 

A tésztakészítés 

technológiájána

k betartása a 

feldolgozás 

egyenletessége. 

A kisült tészta állaga. 

A késztermék termék íze, 
megjelenése, tálalása. 

25 

C) Értékesítési tevékenység Ügyel a kommunikációra,
 szakmailag
 meggyőző, 

előadása figyelemfelkeltő 
élményteli. 

25 
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D) Portfólió készítés Tartalmi követelmények: 

a régió földrajzi 

elhelyezkedésének 

bemutatása; 

a régió társadalmi, 

gazdasági, természeti, 

kulturális, gasztronómiai 

adottságainak bemutatása; 

a turisztikai régió választott 

attrakciójának átfogó 

bemutatása; 

a szálláshely és 

szolgáltatásainak átfogó 

bemutatása; Formai 

követelmények: 

terjedelme a fedőlapon 

(téma megnevezése, 

készítő megnevezése, 

dátum) kívül 2-5 A4-es 

oldal (betűtípus:Times 

New Roman/Arial , 

betűméret: 12, szövegtörzs 

sorkizárt), 

tartalma tagolt, 

kiemeléseket tartalmaz. 

A képek és a 

forrásmegjelölés 

mellékletben 

szerepeltethetőek a 

minimum terjedelmen 

felül. 

25 

Összesen 100 

7.3.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

 

 

7.3.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető 

összes pontszám legalább 61 %-át elérte. 

7.4 Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma 
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Ágazati 

alapoktatás 

megnevezése 

 

FEOR-szám 

 

FEOR megnevezése 

Alapvizsgával betölthető 

munkakör(ök), tevékenységek 

Turizmus- --- --- --- 

vendéglátás 

ágazati 

alapoktatás 

   

 

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

8.  A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének 

szempontjai 

8.1 Szakma megnevezése: Cukrász 

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai 

gyakorlat eredményes teljesítése. 

8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: -- 

8.3 Központi interaktív vizsga 

8.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Cukrászati anyagok technológiai szerepe és 

gazdasági számítások 

8.3.2 A vizsgatevékenység leírása 

Cukrászati anyagok technológiai szerepe, cukrászati termékek anyaghányad számítása, 

cukrászati termékek kalkulációja, leltározás, elszámoltatás 

 

Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbiakat öleli fel: 

1.) Cukrászati anyagok technológiai szerepének bemutatása 

2.) Anyaghányad számítás különböző 

termékmennyiségek esetén 3.) Cukrászati termékek 

kalkulációja 

4.) Leltáreredmény meghatározása, elszámoltatás 

 

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 % 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40 %-át elérte. 

8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai 

A vizsgarész témaköreinek értékelésére vonatkozó arányok: 
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1.) Cukrászati anyagok technológiai 

szerepének bemutatása 

feleletalkotó feladat 

(rövid válasz) 

30 % 

2.) Anyaghányad számítás különböző 

termékmennyiségek esetén 

számítás 30 % 

3.) Cukrászati félkész és kész termékek 

kalkulációja 

számítás 20% 

4.) Leltáreredmény meghatározása rövid válasz 

feleletalkotó feladat 

és számítás 

20 % 

 

8.4 Projektfeladat 

8.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Cukrászati 

termék előállítás A vizsgatevékenység leírása: A 

vizsgatevékenység két részből áll: 

 

A.) Vizsgarész: Portfólió 

B.) Vizsgarész: Gyakorlat helyszínén végzett tevékenység, vizsgaproduktum készítése 

 

A) Vizsgarész: Portfólió: a tanuló haladásáról és eredményeiről, munkáiból 

összeállított, a mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített 

dokumentum. 

 

Tartalma: (kötelezően tartalmazza a következő terület mindegyikére vonatkozóan 

elkészített dokumentumokat) 

A tanuló szakmai fejlődését alátámasztó dokumentum tartalmazza: 

 

• A szakmai oktatás során végzett legalább 2 cukrászati termékcsoport egyéni 
feladatmegoldásait, szakmai észrevételeit, a tanuló által készített termékek 

bemutatását. Minden terméket képekkel kell illusztrálni 

• Beszámoló munkahelyi rendezvényekről, versenyekről, kiállításokról 
szakmai továbbfejlődés lehetőségeiről fényképekkel szakmai leírással 

• Önéletrajz 

• Önreflexió az egész portfólióra vonatkozóan: jövőkép, saját tanulási folyamat 
önértékelése erre reflektálás 

 

Formája: PDF dokumentum összeállítása szöveges anyagokból, képekből. 
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Terjedelem: Minimum 8, maximum 10 db A4-es oldal fedlap (téma megnevezése,  

készítő neve, dátum), tartalomjegyzék és mellékletek nélkül. A képek 

mellékletben szerepeltethetők a minimum terjedelmen felül, ezeket a szöveg 

megfelelő helyén kell meghivatkozni 

Betűforma és nagyság: Times New Roman betűtípus 12-

es betűnagyság. A portfólió elkészítésére rendelkezésre 

álló idő: 6 hónap. 

A portfólió leadási határidejét a vizsgaszervező határozza meg. 

 

B) A vizsgaszervező által meghatározott nyersanyag kosárból (meghatározott 

mennyiségben és témakörből), a vizsgázó a saját receptjei és technológiai leírásai 

alapján, 4 féle terméket tartalmazó terméksort készít, úgy, hogy azok négy 

különböző termékcsoportból kerülnek összeállításra. 

 

A vizsgaszervező összeállít négy db nyersanyagkosarat (1.; 2.; 3.; 4. számú), 

amelyek tartalmazzák a vizsgatermék elkészítéséhez szükséges alapanyagokat. 

Ezen felül a vizsgaszervező meghatároz nyersanyagkosaranként 4 különböző 

termékcsoportot (A;B;C;D), az alábbiak szerint: 

 

A.) Uzsonnasütemény, vagy sós teasütemény vagy édes teasütemény, vagy krémes 

termékek 

B.) Hagyományos készítésű torták, vagy nemzetközi cukrászat, különböző állagú 

rétegekből álló torták, vagy monodesszert, vagy különleges táplálkozási igény 

szerint (diétás) készülő torták. 

C.) Bonbonok, vagy hideg 

cukrászati termékek. D.) Kézzel 

formázott figurák, vagy virágok 

 

A vizsgaszervező a vizsga előtt 180 nappal tájékoztatja a vizsgázót és a munkáltatót 

a 4 különböző nyersanyagkosár (1.; 2.; 3.; 4. számú) tartalmáról és a kosaranként 

meghatározott termékcsoportról, továbbá a termékcsoportonként elkészítendő 

termékfajták számáról. 

 

A vizsgaszervező által meghatározott időpontig, az utasítások alapján a vizsgázónak 

össze kell állítani összesen 4 terméksort (terméksoronként 4 receptet) az alábbiak 

szerint: 

1. számú nyersanyagkosárból elkészíthető 4 különböző termékcsoporthoz (A; B; 

C; D) tartozó 4 db termék receptje 
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2. számú nyersanyagkosárból elkészíthető 4 különböző termékcsoporthoz (A; B; 

C; D) tartozó 4 db termék receptje 

3. számú nyersanyagkosárból elkészíthető 4 különböző termékcsoporthoz (A; B; 

C; D) tartozó 4 db termék receptje 

4. számú nyersanyagkosárból elkészíthető 4 különböző termékcsoporthoz (A; B; 

C; D) tartozó 4 db termék receptje 

 

A vizsgázónak a vizsgatermékek elkészítéséhez szükséges technológiát úgy kell 

meghatároznia, hogy az elkészítés időtartama ne haladja meg a 400 percet. 

 

A vizsgázó a vizsgaszervező részére megküldi a 4 db nyersanyagkosárhoz 

összeállított terméksor (4 x 4 db) receptjeit, a vizsgaszervező által előzetesen 

megjelölt időpontig. 

 

A vizsgabizottság kiválasztja a vizsgázó által megküldött terméksorok egyikét, és a 

vizsga megkezdése előtt legalább 24 órával ismerteti döntését a vizsgázóval. 

 

Időtartam: 400 perc 

 

A vizsgázó a vizsgabizottság tagjaival szóbeli beszélgetést folytat cukrászati 

berendezések gépek, készülékek balesetvédelmi követelményeiről kezeléséről, Idegen 

nyelven bemutatja az általa elkészített terméket. 

 

Időtartama: 20 perc 

 

A vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 

%-át elérte. 

8.4.2 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre 

álló időtartam: A.) Gyakorlat helyszínén végzett 

tevékenység, vizsgaproduktum készítése 

Összesen: 420 perc 2 vizsganap 

alatt (240 + 160) A gyakorlati 

vizsga 2 napra szervezendő 

1. nap időtartam: 240 perc; 

Feladatok: Az első nap előkészíti a nyersanyagokat, elkészíti a termékekhez tartozó 

félkész termékeket, betölti a termékeket. 
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2. nap időtartam: 160 perc; 

Feladatok: A második nap a hosszú pihentetésű tésztákat feldolgozza, megsüti, 

valamint a megfelelő érlelés, pihentetés, kristályosítás, után, befejezi a cukrászati 

késztermékeket, díszítő műveleteket végez és tálal, valamint szakmai 

kommunikációt végez 

B.) A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó 

szakmai beszélgetés Időtartam: 20 perc 

Teljes vizsgatevékenység ideje: 420 perc 

 

8.4.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.4 A vizsgatevékenység 

értékelésének szempontjai: Portfólió 

értéke
Portfólió tartalma Elérhető százalék 

A szakmai oktatás során 

végzett legalább 2 cukrászati 

termékcsoport egyéni 

feladatmegoldásait, szakmai 

észrevételeit, a tanuló által 

készített termékek 

bemutatását fényképekkel 

szakmai leírással. 

40% 
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Beszámoló fényképekkel 

szakmai leírással munkahelyi 

rendezvényekről, versenyekről, 

kiállításokról szakmai 

továbbfejlődés lehetőségeiről. 

30% 

Önéletrajz 10% 

Reflexiót tartalmazó 

dokumentum, mely értékeli saját 

fejlődését a képzés során. 

20% 

 

Gyakorlat helyszínén végzett tevékenység, vizsgaproduktum készítésének értékelési 

szempontjai: 

 

Termékcsoportok Értékelési szempontok Elérhető 

százalék 

A. 

- uzsonnasütemény, vagy 

- sós teasütemény, vagy 

- édes teasütemény, vagy 

- krémes termékek 

● Cukrász termékkészítés 

szakszerűsége 

● Cukrásztermék állaga, állománya, 

● Cukrásztermék íze, harmóniája 

● Cukrásztermék megjelenésének 

összbenyomása 

● Cukrászati termékkészítés 

rendezettsége higiéniája 

30 % 

B. 
- hagyományos készítésű 

torták, vagy 

- nemzetközi cukrászat, 
különböző állagú 

rétegekből álló torták, 
vagy 

- nemzetközi cukrászat, 
különböző állagú 

rétegekből álló 
monodesszertek vagy 

- különleges táplálkozási 

igény szerint készülő 

torták 

● Cukrász termékkészítés 

szakszerűsége 

● Cukrásztermék állaga, állománya, 

● Cukrásztermék íze, harmóniája 

● Cukrásztermék megjelenésének 

összbenyomása 

● Cukrászati termékkészítés 

rendezettsége higiéniája 

30 % 
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C. 
- csokoládé hüvelyes 

bonbonok, vagy 

- mártott bonbonok 

- gyümölcs fagylaltból 
készített hidegcukrászati 

termék 

- tej fagylaltból készített 

hidegcukrászati termék 

● Cukrász termékkészítés 

szakszerűsége 

● Cukrásztermék állaga, állománya, 

● Cukrásztermék íze, harmóniája 

● Cukrásztermék megjelenésének 

összbenyomása 

● Cukrászati termékkészítés 

rendezettsége higiéniája 

20% 

D. 
- kézzel formázott figurák, 

vagy 

- kézzel formázott virágok 
készítése 

● Figura vagy virágkészítés 

szakszerűsége 

● Figura vagy virágkészítés 

kreativitása 

● Figura vagy virágkészítés 

rendezettsége, higiéniája 

20% 

 

A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés értékelési szempontjai 

● szakmai szókincs 

● konkrétumok ismertetése a beszélgetés során 

● munkafolyamatok ismertetése 

● idegennyelv-használat nyelvhelyessége 

● szakmai szókincs 

 

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

legalább 40 %- át elérte. 

 

A projekttevékenység vizsgarészeinek aránya: 

 

Portfólió 20% 

A gyakorlat helyszínén végzett tevékenység, vizsgaproduktum 

elkészítése 

60 % 

A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés 20 % 

 

8.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi 

feltételek: 

a. Gyakorlati vizsga helyszínének biztonságos üzemeltetését biztosító személy, aki 

helyismerettel rendelkezik, a felmerülő műszaki kérdésekben segít, esetleges 

egyszerű hibákat elhárítja. 
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8.6 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 

feltételek: 

 

 

Vizsgarész 

 

Tárgyi feltételek 

 

 

 

 

 

Gyakorlat 

helyszínén 

végzett 

vizsga 

Cukrászati kéziszerszámok, eszközök 

Rozsdamentes üstök, - gyorsforralók, - formák 

Műanyag tálak, mérőedények 

Szilikon formák, lapok 

Bonbonformák 

Rozsdamentes, fa és márványlapos munkaasztalok 

Főzőberendezések 

Mikrohullámú melegítő, csokoládéolvasztó berendezések 

Mérőberendezések 

Hűtő, fagyasztó, sokkoló berendezések 

Fagylaltgépek 

Asztali gyúró, keverő, habverő, gép (2 vizsgázóként 1 db) 

Aprítógép 

Botmixer 

Sütő, és kelesztő berendezések 

Légkondicionáló 

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

8.8 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: Ágazati alapvizsga: 20 %, Szakmai vizsga: 80 % 

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra 
vonatkozó részletes szabályok 

● A vizsgázó a termékek elkészítéséhez saját kézi szerszámokat, 

receptmappát, szakmai leírást használhat. 

● A vizsga helyszínére előre elkészített félkésztermékeket, díszítő elemeket 

bevinni tilos. Kivétel: friss gyümölcs, zöldség, ehető virág. 

● A mobiltelefon és az internet használata nem megengedett. 

 

9.  A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

 vonatkozó sajátos feltételek 

10.  Részszakma 
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10.1 Részszakma alapadatai 

10.1.1 A részszakma megnevezése: Cukrászsegéd 

10.1.2 A részszakma órakerete: 600 óra 

10.1.3 A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint:3 

10.1.4 A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint:3 

10.1.5 A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 2 

10.2 A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a 

munkaterület leírása 

Cukrászsegéd felügyelet mellett képes a cukrász munkáját segíteni. Előzetesen 

megmutatott és begyakorolt munkaműveleti feladatokat végez, a cukrászeszközöket 

ismeri, alkalmazni tudja. Munkáját egyszerű szerszámok vagy berendezések 

használatával végzi. Felügyelettel gépek kezelését végzi. Cukrászati anyagok, eszközök 

mozgatásában segédkezik. 

Megismeri, megkülönbözteti az alapvető alapanyagokat, ismeri a tárolási 

követelményeiket. Irányítással előkészítő műveletekben segít, gyümölcsöt 

válogat, tisztít és darabol. 

Receptek szerint, utasítás mellett mérési műveleteket végez. 

Segít a tészta feldolgozási műveletekben, adagol, szúr, nyújt és tésztát formáz. 

Sütési műveleteket végez, ismeri a munkavégzéshez szükséges munkavédelmi, 

balesetvédelmi előírásokat. 

Képes egyszerű díszítő műveleteket elvégezni, díszítő elemeket

 ráhelyezni, kekszeket, teasüteményeket bevonó anyagba mártani, szóró anyagba 

forgatni. 

 

10.3 A részszakma legjellemzőbb FEOR száma 
 

Részszakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Cukrászsegéd 9225 Kézi csomagoló 

Cukrászsegéd 9224 Pultfeltöltő, árufeltöltő 

Cukrászsegéd 9236 Konyhai kisegítő, konyhalány 

10.4  A szakképzésbe történő belépés feltételei 

10.4.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program 

elvégzése 

10.4.2 Alkalmassági követelmények: szükséges 

10.4.2.1 Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges 

10.5 Eszközjegyzék a részszakmákra 

● Cukrász kéziszerszámok, eszközök 
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● Rozsdamentes üstök, - gyorsforralók, - formák 

● Műanyag tálak, mérőedények 

● Mérőberendezések 

● Rozsdamentes fém és fa munkaasztalok 

● Főzőberendezések, 

● Mikrohullámú melegítő, csokoládéolvasztó berendezések 

● Asztali gyúró, keverő, habverő, gép 

● Botmixer 

● Aprító gép 

● Hűtő, fagyasztó, sokkoló berendezések 

● Sütő, és kelesztő berendezések 

● Légkondicionáló 

10.6 Részszakma szakmai kimeneti követelményei 
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Sorszám 

 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és felelősség mértéke 

 

 

1 

 

 

Kiválasztja a 

cukrászati 

termékkészítéshe

z szükséges 

anyagokat. 

 

 

Felismeri a 

cukrászat alapvető 

alapanyagait. 

Elkötelezett 

munkakörnyezeténe 

k tisztántartására, 

tudatosan rendben 

tartja azt, figyel a 

szelektív 

hulladékgyűjtésre. 

 

A cukrásszal együttműködve 

választja ki a megfelelő 

anyagokat. 

 

 

2 

Kiméri a 

cukrász 

termékkészítéshe 

z szükséges 

nyersanyagok 

mennyiségeit, 

előkészítő 

műveleteket 

végez. 

Ismeri a 

mennyiségi 

egységek 

átváltását, a mérési 

műveleteket. 

Törekszik a pontos, 

precíz 

munkavégzésre a 

receptekben előírt 

mennyiségek pontos 

kimérésére. 

A 

cukrászutasításai alapján végzi a 

mérés, előkészítés műveleteit. 

 

 

3 

Egyszerű tészta 

összeállító 

műveleteket 

végez, kever, 

dagaszt és habot 

ver. 

Alapszinten 

begyakorolt 

cukrászati 

részműveleteket 

ismer. 

 

Törekszik az elvárt 

tésztaminőség 

elérésére. 

Figyel az anyagok tulajdonságaira 

és a 

cukrásztechnológia i szabályokra. 
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4 

 

Megadott 

receptúra 

alapján 

töltelékeket 

előkészít, 

összeállít. 

Ismeri az egyes 

töltelékek receptúra 

szerinti 

előkészítését, 

összeállítását. 

Hajlandó a 

töltelékeket a 

cukrászsütemény 

fajtának megfelelően 

elkészíteni. 

A munkavégzés során a rábízott 

nyersanyagot, félkészterméket 

felelősséggel 

ízesíti. 

 

 

5 

 

Különböző 

tésztákat formáz, 

alakít a 

cukrászati 

technológiának 

megfelelően. 

 

Alapszinten ismeri a 

tészta 

alakításának 

munkaműveleteit. 

 

Törekszik az 

egyenletes, 

hulladékmentes 

tészta kialakításra. 

Odafigyel a cukrásztermékek 

minőségére, a 

méret és töltési súly 

egyenletességére. 

 

6 

Cukrászati 

termékek 

elkészítéséhez 

kapcsolódó 

sütési 

műveleteket 
végez. 

Ismeri a sütő 

kezelésének 

technikáját. 

Kész figyelni sütés 

közben a 

termékekre. 

 

Betartja az elvárt sütési 

szabályokat. 

 

7 

 

Egyszerű 

kikészítő 

műveleteket 

végez. 

Ismeri a csokoládé 

melegítés szabályait. 

Törekszik a tiszta, 

igényes 

munkavégzésre. 

Segítséggel végrehajtja az 

egyszerű mártó 

feladatokat. 
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8 

Az elkészült 

süteményeket, 

cukrászati 

késztermékeket 

tálalja, 

csomagolja. 

Ismeri a 

cukrászsüteménye k 

csomagolási és 

adagolási 

előírásait. 

Törekszik a tiszta 

egyenletes tálcára 

rakást, fóliázást, 

dobozolást 

elvégezni. 

Felügyelet mellett összerakja a 

cukrász termékeket a megrendelés 

és 

értékesítés szerint. 
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10.7 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga 

10.7.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése 

10.7.2 Projektfeladat 

10.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Cukrászati termékkészítés segítése 

10.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: 

A vizsgatevékenység gyakorlat helyszínén végzett tevékenységből és a

 gyakorlati tevékenységhez tartozó szakmai beszélgetésből áll 

A) Vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett tevékenység 

 

A vizsgázó a cukrász folyamatos utasításai és felügyelete mellett a vizsgabizottság 

által megszabott előre begyakorolt tevékenységet végzi, a következő kötelező 

tevékenységek alapján: 

 

1.) receptek szerint mérési 

műveleteket végez, 2.) 

előkészítő műveleteket végez, 

3.) egyszerű töltelékeket, tésztákat készít, és egyszerű feldolgozási 

műveleteket végez, 4.) sütési műveleteket végez, 

5.) a terméket sütés után, ha szükséges tölti és egyszerű díszítő műveletet 

végez tálaláshoz Időtartam: 220 perc 

 

B) Vizsgarész: A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés 

Szakmai beszélgetést folytat, az előkészítő műveletekről a termékkészítésről, a 

gépek eszközök balesetvédelmi előírásairól 

 

A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés időtartama: 20 perc 

10.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc 

10.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100 % 

10.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

A vizsgarészhez tartozó 

feladatok 

Értékelési szempontok Elérhető százalék 

receptek szerint mérési 

műveleteket végez 

mérés pontossága 

receptek értelmezése 

10 
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előkészítő műveleteket végez utasítások végrehajtása 

technológiai műveletek 

betartása 

alapanyagok előkészítése 

20 

egyszerű töltelékeket, tésztákat 

készít, és egyszerű feldolgozási 

műveleteket végez 

töltelékkészítés 

tésztakészítés 

feldolgozás 

 higiéniai 

25 

sütési műveleteket végez, sütés 

időtartam betartása 

20 

a terméket sütés után, ha 

szükséges tölti és egyszerű 

díszítő műveletet végez 

tálaláshoz 

töltés 

díszítés 

tálalás 

kikészítés 

higiénia 

10 

B vizsgarész: szakmai szakmai szókincs 15 

beszélgetés előírások ismerete 

technológiák bemutatása 
 

 

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

legalább 40%- át elérte. 

10.8 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges 
személyi feltételek: szakképzett cukrász 

10.9 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 

feltételek: 

● Cukrászati kéziszerszámok, eszközök 

● Rozsdamentes üstök, - gyorsforralók, - formák 

● Műanyag tálak, mérőedények 

● Rozsdamentes, fa és márványlapos munkaasztalok 

● Főzőberendezések 

● Mérőberendezések 

● Hűtő, fagyasztó, sokkoló berendezések 

● Asztali gyúró, keverő, habverő, gép 

● Aprítógép 

● Botmixer 

● Sütő, és kelesztő berendezések 

 

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

10.11 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok 

A vizsgázó a termékek elkészítéséhez receptmappát, szakmai leírást 

használhat, mobil telefon, internet használata nem megengedett. 
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 P R O G R A M T A N T E R V CUKRÁSZ 

 

a 

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ágazathoz tartozó 

4 1013 23 01 

                     Cukrász SZAKMÁHOZ 

 

1 A SZAKMA ALAPADATAI 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás 

1.2 A szakma megnevezése: Cukrász 

1.3 A szakma azonosító száma: 4 1013 23 01 

1.4 A szakma szakmairányai: — 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Cukrászsegéd 

 

 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza- 

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az 

órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, 
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termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, és 

minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba 

ágyazottan történő oktatására. 

 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo- 

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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5  tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

1/9. 

 

 

2/10. 

 

 

3/11. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 

1. évfo- 

lyam 

 

2. évfo- 

lyam 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 936 810 2322 1190 922 2112 

   

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-
 

te
k

 

 

Munkavállalói ismeretek 

 

18 

 

0 

 

0 

 

18 

 

18 

 

0 

 

18 

Álláskeresés 5   5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5   5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5   5 5  5 

Munkanélküliség 3   3 3  3 

   

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

 

Munkavállalói idegen nyelv 

 

0 

 

36 

 

62 

 

98 

 

0 

 

62 

 

62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  12 11 11+12  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél  12 20 20+12  20 20 

„Small talk” – általános társalgás   11 11  11 11 

Állásinterjú  12 20 20+12  20 20 

   

T
u

ri
z

m
u

s-

v
en

d
é

g
lá

tá
s 

al
ap

o
z ás
 

 

A munka világa 

 

54 

 

0 

 

0 

 

54 

 

54 

 

0 

 

54 
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Alapvető szakmai elvárások 9   9 9  9 

Kommunikáció és vendégkapcsolatok 36   36 36  36 

Munkabiztonság és egészségvédelem 9   9 9  9 

 

IKT a vendéglátásban 

 

72 

 

0 

 

0 

 

72 

 

72 

 

0 

 

72 

Digitális eszközök a vendéglátásban 36   36 36  36 

Digitális tananyagtartalmak alkalmazása 9   9 9  9 

Digitális eszközök a turizmusban 27   27 27  27 

 

 Termelési, értékesítési és turisztikai 

alapismeretek 

 

432 

 

0 

 

0 

 

432 

 

432 

 

0 

 

432 

A cukrászati termelés alapjai 144   108 108  108 

Az ételkészítés alapjai 144   108 108  108 

A vendégtéri értékesítés alapjai 72   108 108  108 

A turisztikai és szálláshelyi tevékenység 

alapjai 
72   108 108  108 

Tanulási terület összóraszáma 558 0 0 558 558 0 558    

C
u

k
rá

sz
 -

 

k
ö

zé
p

sz
in

tű
 

k
ép

zé
s 

 

Előkészítés 

 

0 

 

108 

 

62+62 

 

170+62 

 

108 

 

62 

 

170 

Cukrászati anyagok technológiai szerepe, 

anyagok, eszközök előkészítése, anyaghá- 

nyadok kiszámítása 

  

108 

  

108 

 

108 

  

108 

Munkafolyamatok előkészítése   62 62  62 62 

Cukrászati berendezések-gépek ismere- 

te, kezelése, programozása 

 

0 

 

72 

 

62 

 

134 

 

72 

 

62 

 

134 

Cukrászati berendezések, gépek és készü- 

lékek kezelése 
 72 62 134 72 62 134 

 

Cukrászati termékek készítése 

 

0 

 

504 

 

438 

 

942 

 

290 

 

612 

 

902 
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Töltelékek, krémek készítése, gyümöl- 

csök, zöldségek tartósítása 
 38 18 56 38 18 56 

Tészták és uzsonnasütemények készítése  129  129 72 48 120 

Tészták és sós teasütemények készítése  92  92 72 20 92 

Krémes készítmények előállítása  74  74 36 38 74 

Édes teasütemények, mézesek készítése  91  91 36 55 91 

Felvertek és hagyományos cukrászati 

termékek készítése 
 80 74+31 154+31 36 118 154 

Nemzetközi cukrászati termékek készítése   160 160  160 160 

Bonbonok készítése   62 62  62 62 

Hidegcukrászati termékek készítése   62 62  62 62 

 

 Különleges táplálkozási igények figye- 

lembevételével készülő cukrászati termé- 

kek előállítása 

   

31 

 

31 

  

31 

 

31 

Cukrászati termékek befejezése, díszí- 

tése 

 

0 

 

72+72 

 

62 

 

206 

 

72 

 

62 

 

134 

Bevonatok készítése, alkalmazása  18 18 36 18 18 36 

Cukrászati termékek egyszerű díszítése, 

tálalása 
 54 18 72 54 18 72 

Cukrászati termékek tervezése, különleges 

díszítése 
 72 26 26+72  26 26 

Anyaggazdálkodás-adminisztráció- 

elszámoltatás 

 

0 

 

72 

 

62 

 

134 

 

72 

 

62 

 

134 

Anyaggazdálkodás  54 18 72 54 18 72 

Cukrászati termékek kalkulációja  18 26 44 18 26 44 

Elszámoltatás   18 18  18 18 

Tanulási terület összóraszáma 0 819 655 1474 614 860 1474 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 175   200   
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

 

 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 18/18 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, megha- 

tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen 

foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói 

jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az eh- hez 

a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkaválla- láshoz, 

a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi 

tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18/18 óra 

 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál- 

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

 

 

 

 



721 
 

3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé- 

lyisége jellemvoná- 

sait, annak pozití- 

vumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma- 

zására. Megjelené- 

sében igényes, vi- 

selkedésében visz- 

szafogott. Elkötele- 

zett a szabályos 

foglalkoztatás mel- 

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon követésére. 

 

 

Szakképzési mun- 

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés tartalmi 

és formai követel- 

ményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

álláskeresés mód- 

szereit. 

 

Ismeri a formális és 

informális álláske- 

resési technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere- 

sési portálokon 

információkat ke- 

res, rendszerez. 

3.1.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.1.1.6.1 Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismere- 

te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) 

ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsola- tok, 

kapcsolati hálózat fontossága 

 

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, köz- 

alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói mun- 

kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 
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A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

3.1.1.6.4 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzé- 

sek, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:                                              62+62 óra/62 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven.  

Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása 

Állásinterjú során megfelelő idegen nyelvű kommunikáció. 

Szaknyelv, munkafolyamatok, hozzávalók elsajátítása idegen nyelven 

 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy              62+62 óra/62 óra 

 

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés- 

re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, s nyelvi szintjüknek megfelelően hatékonyan és 

eredményesen meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet megfogalmazni a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, nyelvi 

panelek és gyakori kifejezések segítségével. 
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Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, a személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket egyszerű mondatokkal meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándéka- 

ikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengesé- 

geiket egyszerűbb mondatok, nyelvi szerkezetek segítségével. Rendelkezzenek megfelelő 

szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. 

Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan fel 

tudjanak tenni munkájukat érintő egyszerűbb kérdéseket. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteire, valamint a 

főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a 

munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskere- 

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere- 

séshez használja a 

 

Ismeri az álláskere- 

sést segítő fórumo- 

kat, álláshirdetése- 

ket tartalmazó for- 

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás- 

keresésben segítő 

szervezeteket, mun- 

kaközvetítő ügy- 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter- 

netes böngészőket 

és álláskereső portá- 

lokat, és ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, vég- 

zettségének, képes- 

ségeinek megfelelő- 
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kapcsolati tőkéjét. nökségeket. 
 

 

 

 

Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- 

lyes kompetenciái- 

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kész- 

ségeit idegen nyel- 

ven fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje- 

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- 

lelni. 

en álláshirdetéseket 

kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj- 

zot fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- 

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, me- 

lyet a megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé- 

nyeit, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel- 

ven. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségé- 

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai 

szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés folya- 

matának figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Digitális forma- 

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé- 

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá- 

nyok letöltése és 

hozzáadása. 

 

Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állás- 

nak megfelelően, és 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter- 

jú menetét, tisztá- 

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs- 

csel és nyelvtani 

tudással rendelke- 

zik. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

A megpályázni 

kívánt állással kap- 

csolatban képes az 

internetről informá- 

ciót szerezni. 
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Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- 

zéskor vagy a kap- 

csolódó telefonbe- 

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart- 

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame- 

lyek az interjú so- 

rán, az interjút 

megelőző és esetle- 

gesen követő tele- 

fonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhet- 

nek 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

 

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin- cset 

idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 

gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer- ni, 

hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirde- tés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej- 

lesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompe- 

tenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti- 

pikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes- 

séggel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel- 

ményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, a szakmájában hasz- nált 

gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogy 

tipikus szófordulatok és nyelvi panelek segítségével hogyan lehet az adott hirdetéshez 

igazítani levelének tartalmát. 
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3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában  és 

a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek 

legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez 

passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. az időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, 

épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 

szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a megfelelő kérdésfeltevést és a 

beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

3.2.1.6.4 Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes egyszerűbb mondatokkal és megfelelő koherenciával 

hatékony kommunikációt folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vo- 

natkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy 

a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erős- ségeit, 

és egyszerűbb kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolato- san. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz- 

nált kifejezéseket. 

3.3 Turizmus-vendéglátás alapozás megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 558/558 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Az alapképzésben részt vevő tanulók az ágazathoz tartozó szakmák (szakács, cukrász, pincér 

– vendégtéri szakember, turisztikai szakember) integrált ismereteit sajátítják el. 

A képzés során olyan tapasztalatokat, motivációkat szereznek, amelyek alapján el tudják dön- 

teni, hogy a szakmacsoportba tartozó szakmák közül melyik szakirányon, milyen képzési szinten 

(szakképzési vagy technikusi) kívánják folytatni tanulmányaikat. 

Az alapképzés tantárgyaiban, témaköreiben, tananyagtartalmaiban elsajátított (szakmaspecifi- 

kus) ismeretek célja, hogy ezt a döntést megalapozzák. 

 

3.3.1 A munka világa tantárgy 54/54 óra 

 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a tanulószerződés megkötésé- 

hez, a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretekkel, legyenek 

tisztában a vendéglátásban történő munkavégzés alapvető szakmai elvárásaival, a munkavég- 

zés sajátosságaival. 
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A tantárgy keretében a tanulók elsajátítják a vendégekkel, ügyfelekkel történő kapcsolatfelvé- 

tel és kommunikáció szabályait, a munkatársakkal történő együttműködés alapjait. 

A tantárgy további célja, hogy a tanulók olyan munkavédelmi, balesetvédelmi ismeretek bir- 

tokába jussanak, amelyeket a hétköznapi életben is hasznosítani tudnak. 

 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció, magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret 

 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

 

Megnevezi és leírja 

a tanulószerződés és 

a munkaszerződés 

tartalmát. 

 

 

 

 

A tanulószerződés 

és a munkaszerző- 

dés formai és tar- 

talmi követelményei 

 

 

 

 

 

 

Irányítással 

 

 

 

 

 

Törekszik a pontos 

munkavégzésre, 

munkahelyi környe- 

zetének rendben 

tartására. 

 

Munkája során 

információcserére és

 munkatársaival 

együttműködésre 

kész, 

 hozzáállásá- ban 

igyekvő. 

 

Udvarias és előzé- 

keny. 

 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez és 

munkaszerződés- 

minták felkutatásá- 

hoz használni az 

internetes böngé- 

szőket és álláskere- 

ső portálokat, és 

ezek segítségével 

képes szakmájának, 

végzettségének, 

képességeinek meg- 

felelő álláshirdeté- 

seket kiválasztani. 

Szóban az elvárá- 

soknak megfelelően 

kommunikál. 

Alapvető nyelvi, 

szóbeli kommuni- 

kációs elvárások és 

normák 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Megnevezi és leírja 

a vendéglátás mun- 

kavállalóival szem- 

ben támasztott 

szakmai követelmé- 

nyeit és elvárásait. 

 

A vendéglátás 

szakmai, viselke- 

désbeli követelmé- 

nyei 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Betartja a munka- 

biztonsági szabá- 

lyokat. 

Tudja a munkakör- 

nyezetére vonatko- 

zó munkabiztonsági 

szabályokat. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Törekszik a munka- 

védelmi előírások 

maradéktalan betar- 

tására. 

 

Betartja a higiéniai 

és környezetvédel- 

mi szabályokat. 

Ismeri a higiéniai és 

a környezetvédelmi 

követelményeket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.1.6.1 Alapvető szakmai elvárások 

Munkaegészségügyi előírások, szakmai követelmények, etikai, erkölcsi elvárások 

 

3.3.1.6.2 Kommunikáció és vendégkapcsolatok 

Alapvető szakmai kommunikációs elvárások magyar és idegen nyelven: szakkifejezések 

használata a munkahelyen, kommunikáció a vendégekkel, kommunikáció írásban, telefo- non 

és digitális eszközök felhasználásával 

 

3.3.1.6.3 Munkabiztonság és egészségvédelem 

Munkabiztonsági, balesetelhárítási, tűzbiztonsági előírások gyakorlati oktatása, ismerete; 

teendők rendkívüli esetekben (balesetek, tűzesetek stb.); elsősegélynyújtási alapismeretek a 

gyakorlatban 
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3.3.2 IKT a vendéglátásban tantárgy 72/72 óra 

 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók legyenek képesek a vendéglátás és turizmus terü- 

letén alkalmazott informatikai eszközöket használni, s így betekintést kapjanak a vendéglátás- 

ban és a turizmusban használt készletgazdálkodási, ügyviteli, számlázási szoftverek működés- 

ének alapelveibe. Megismerjék a turizmus és a szálláshely-szolgáltatás területén alkalmazott 

informatikai eszközök használatát, legyenek tisztában a különböző hotelprogramok, foglalási és 

nyilvántartási rendszerek alapelveivel. 

További cél a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése annak érdekében, hogy meglévő 

ismereteiket a leghatékonyabban tudják alkalmazni a vendéglátó egység marketing-, értékesí- 

tési és ügyviteli elemző tevékenysége során. 

 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika, informatika, termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 

 

3.3.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

A vendéglátáshoz 

kapcsolódó tábláza- 

tokat és szöveges 

dokumentumokat 

készít és módosít. 

Informatikai alap- 

ismeretek, szöveg- 

szerkesztő és táblá- 

zatkezelő szoftverek 

ismerete 

 

 

Teljesen önállóan 

Az  irodatechnikai 

és infokommuniká- 

ciós  

 eszközöket 

rendeltetésszerűen, a

 vagyonvédelmi, 

munkavédelmi 

elvárásoknak meg- 

felelően 

 kezeli, használja. 

Az internetről ösz- 

Irodai alapszoftve- 

reket (táblázatkeze- 

lő, szövegszerkesz- 

tő) készségszinten 

használ. 

 
Alapvető művelete- 

ket végez a számlá- 

zás és készletmoz- 

gás témakörében. 

Számlázási, készle- 

tezési alapfogal- 

mak, műveletek 

ismerete 

Az üzletben hasz- 

nált számítógépes 

 

 

Irányítással 

Az üzletben alkal- 

mazott szakmai 

szoftverek alapvető 

összefüggéseit is- 

meri, a szoftvereket 

alapszinten kezeli. 
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programok ismerete szegyűjtött infor- 

mációk felhasználá- 

sa során betartja az 

adatvédelemre és a 

szerzői jogokra 

vonatkozó előíráso- 

kat. 
Információt gyűjt és 

rendszerez a ven- 

déglátáshoz és a 

turisztikához kap- 

csolódóan. 

 

 

Internethasználat 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Az internetes bön- 

gészőket és közös- 

ségi oldalakat haté- 

konyan tudja infor- 

mációgyűjtésre 

használni. 

3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.2.6.1 Digitális eszközök a vendéglátásban 

A digitális eszközök gyakorlati alkalmazása (pl.: készletek nyilvántartása, elszámoltatás, 

rendelésfelvétel, számlázás, e-tranzakciók stb.) 

A POS-terminál használatának alapjai 

Az éttermi szoftverek használatának alapjai 

 

3.3.2.6.2 Digitális tananyagtartalmak alkalmazása 

Digitális tananyagok és kapcsolódó információk keresése magyar és nemzetközi webolda- 

lakon, valamint felhasználásuk, feldolgozásuk, kezelésük 

Rendszerszintű gondolkodás (tudja az információkat rendszerezni, tárolni) 

 

3.3.2.6.3 Digitális eszközök a turizmusban 

A turizmus és a szálláshely-szolgáltatás területén alkalmazott informatikai eszközök meg- 

ismerése, gyakorlati alkalmazásuk 

A digitális turizmus lényege, informatikai eszközei, technológiái Szállodai 

szoftverek: különböző hotelprogramok, helyfoglalási rendszerek A szállodai 

gazdálkodás informatikai alapjai 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.7 Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek tantárgy



731 
 

           

432/432 óra 

 

3.3.2.8 A tantárgy tanításának fő célja 

Az átadott ismeretek alapvető célja, hogy az alapozó képzés többi tantárgyával összhangban a 

tanulók olyan megalapozott szakmai ismeretek birtokába jussanak, amelyeket – további ta- 

nulmányaikat követően – a gyakorlatban is alkalmazni tudnak. 

Az alapképzésben a tanulók olyan integrált ismereteket, motivációkat szereznek, amelyek 

alapján el tudják dönteni, hogy a szakmacsoportba tartozó szakmák közül mely szakirányon 

(szakács, cukrász, pincér – vendégtéri szakember, turisztikai szakember), milyen képzési szin- 

ten (szakképzési vagy technikusi) kívánják folytatni tanulmányaikat. 

A tantárgy tartalmainak elsajátítása során a tanulók a szakmacsoportba tartozó szakmákban 

(cukrász, szakács, pincér – vendégtéri szakember, turisztikai szakember) egységes, integrált, 

általános, alapozó szakmai ismereteket szereznek. 

 

3.3.2.9 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.3.2.10 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.3.2.11 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.3.2.12 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

Szakma 

specifikáció 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Témakör Óraszám 

E=elmélet 

GY=gyakorlat 

Pincér Megnevezi és leírja a 

vendégtérben és a 

termelőknél alkal- 

mazott gépek és 

berendezések alap- 

vető funkcióit és 

működtetési módja- 

it. 

 
A vendégtér, a 

szerviztér és a ter- 

melők gépeinek és 

berendezéseinek 

ismerete 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empátia, odafigye- 

lés másokra 

Konfliktuskezelés 

Kooperativitás 

Tolerancia 

 

 

Online katalógust 

használ. 

 

 

HACCP, higiénia, 

munkavédelem 

Vendéglátás és 

értékesítés gépei, 

berendezései 

 

 

9 E 

Pincér Kiválasztja a feladat 

megoldására alkal- 

mas eszközöket a 

vendégtér, a szer- 

viztér és a termelők 

egyszerű eszközei 

közül és használja 

azokat. 

 

A vendégtér, a 

szerviztér és a ter- 

melők egyszerű 

eszközeinek ismere- 

te 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 

 

Vendéglátás és 

értékesítés gépei, 

berendezései 

Eszközhasználat, 

helyiség és 

eszközismeret 

 

 

 

 

9 E 

Pincér A vendégteret felte- 

ríti egyszerű terítés- 

sel, és a szervizteret 

felkészíti az üze- 

meltetésre. 

Az éttermi alapterí- 

tés formái és a szer- 

viztér előkészítésé- 

nek műveletei 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Nyitás előtti 

teendők 

Étel- és italismeret 

 

 

18 GY 
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Pincér Vendéget fogad és a 

vendég asztalánál 

játékos formában 

egyszerű ételt és 

italt készít. 

Vendégfogadás 

Egyszerű, a vendég 

előtt végezhető 

művelet 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Önállóság 

Céltudatosság 

Kudarctűrés 

A szakma írott és 

íratlan szabályainak 

a tiszteletben tartása 

  

 

Kommunikáció, 

viselkedéskultúra 

Értékesítés alapjai 

Italfelszolgálás 

Svájci felszolgálási 

mód 

 

 

36 GY 

Szakács Megismeri, felisme- 

ri, megnevezi és 

leírja az alapfűsze- 

reket és az alapíze- 

ket. 

 

Szárított és friss 

fűszernővények, 

ízesítők 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 

Alapozó ismeretek 

 

 

4 E 

Szakács Megismeri, 

megnevezi és leírja 

az alapvető konyha- 

technológiai műve- 

leteket, eljárásokat. 

 
Ételkészítési alap- 

műveletek 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Technológiai 

ismeretek 

Étel-kiegészítők 

(saláták, 

salátaöntetek, 

főzelékek, 

mártások) 

Levesek, 

levesbetétek 

Meleg előételek 

 

 

 

68 E 

72 GY 
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Cukrász 

 

Felhasználás előtt 

ellenőrzi a nyers- 

anyagok tárolását és 

minőségét. 

A nyersanyagokat a 

receptúrának meg- 

felelően kiméri. 

Cukrászati nyers- 

anyagok tárolása 

Minőségre vonatko- 

zó követelmények 

Mérési műveletek 

Tömeg, űrtartalom, 

mértékegységek 

átváltása 

Tárazás 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Cukrász alapozó 

ismeretek  

 

 

24 E 

 

 Cukrász  

 

 

 

Cukrászati alapmű- 

veleteket (előkészí- 

tő, tésztakészítő, 

tésztafeldolgozó, 

sütő, töltelékkészí- 

tő, befejező) végez. 

Anyagok és eszkö- 

zök előkészítő mű- 

veletei 

Egyszerűbb techno- 

lógiájú cukrászati 

tészták készítése, 

feldolgozása, sütése 

(gyúrt omlós, kevert 

omlós, forrázott 

tészta, felvert tész- ta) 

A termékekhez 

tartozó töltelék 

készítése, betöltése, 

díszítése 

 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  Cukrászati félkész 

termékek: 

gyümölcsízek, 

sárgakrém, tekrémek, 

tartós töltetek 

Uzsonnasütemények: 

Omlós tészták, gyúrt 

omlós tészták, kevert 

omlós tészták, hideg 

úton készült felvertek 

készítése, formázott, 

más néven égetett 

tészta készítése 

 

 

 

 

 

 

 

36 E       

84 GY                 
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Turizmus-

vendéglátás 

 

 

Bemutatja Magyar- 

ország turisztikailag 

meghatározó termé- 

szeti adottságait és 

egy választott tu- 

risztikai régiót, 

valamint Magyaror- 

szág turisztikai 

fejlesztési tervét. 

Természeti adottsá- 

gok: az ország fek- 

vése, domborzati 

viszonyok, vízrajz, 

gyógy- és termálvi- 

zek, nemzeti par- 

kok, arborétumok, 

barlangok, Nemzeti 

Turizmusfejlesztési 

Stratégia 2030 – 

Magyarország ki- 

emelten támogatott 

fejlesztési területei 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

Prezentációs prog- 

ram használata. 

 

 

Munkavédelem, 

tűzvédelem, 

szakmai elvárások, 

HACCP 

Munkajogi 

alapismeretek 

A vendéglátás 

fogalma, fő 

tevékenységei 

 

 

 

 

 

 

18 E 

Turizmus-

vendéglátás 

 

 

 

Bemutatja az adott 

szálláshely szolgál- 

tatásait, elvégzi a 

vendégérkeztetéssel 

kapcsolatos tevé- 

kenységeket, és 

informálja a vendé- 

geket a szálláshe- 

lyen található ven- 

déglátó üzletekről. 

Szálláshelyek kíná- 

lata az ott- 

tartózkodás alatt 

Szálláshelyek szol- 

gáltatásai 

Szolgáltatások cso- 

portosítása 

Vendégbejelentke- 

zéssel kapcsolatos 

teendők 

Cardex, kulcskártya 

Szállodabemutatás 

Szálláshelyek ellá- 

tási tevékenysége és 

az azokhoz kapcso- 

lódó helyiségek és 

munkakörök 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

A 

vendéglátásban 

jellemző 

vállalkozási 

formák, adózási 

ismeretek 

Marketing a 

vendéglátásban 

Ügyvitel a 

vendéglátásban 

Szálláshelyek 

típusai, jellemzői, 

kategorizálásának 

kritériumai, 

szolgáltatásai, 

 

 

 

 

 

 

18 GY 

 

36 E 
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programcsomagok. 

Adatszolgáltatási 

kötelezettségük, 

közvetlen 

értékesítési 

dokumentumai, 

foglalási 

rendszerek. 

Magánszálláshelye

k, falusi turizmus 

jellemzői 

Speciális 

szálláshely 

típusok, speciális 

igényű vendégek. 

 

 

 

3.3.2.13 A tantárgy témakörei 

 

3.3.2.13.1 A cukrászati termelés alapjai A cukrászüzem helységei, munkaterületei 

A cukrászati termelés élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi követelményei 

A cukrászati termékkészítéshez alkalmazott nyersanyagok minősége, tárolása, idegen nyelvű elnevezései 

A cukrászati termelés eszközei, berendezései, gépei, balesetvédelmi előírásai Cukrászati alapműveletek idegen nyelvű 

elnevezései 

Cukrászati alapműveletek gyakorlása: 
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‒ Megadott receptúra alapján a nyersanyagok mérése, előkészítése 

‒ Egyszerűen előállítható cukrászati tészták (gyúrt omlós, kevert omlós, forrázott és felvert tészta) készítése, tésztalazító műveletek, 

tésztafeldolgozás 

‒ Töltelékkészítés a termékekhez: főzés, keverés, adagolás 

‒ Cukrászati termékek alakítása: felcsavarás, darabolás, szúrás, lekenés 

‒ Sütés: a sütő beállítása, a sütőlemez behelyezése, forró lemezek, a termékek bal- esetmentes mozgatása, a termékek kisülésének 

ellenőrzése, sütés utáni teendők 

‒ Befejező műveletek: az elkészített termékek egyszerű díszítése, tálalása, formázott díszek készítése, bemutatása 

 

3.3.2.13.2 Az ételkészítés alapjai Baleset- és tűzvédelmi szabályok Higiéniai és 

környezetvédelmi szabályok 

A szakács szakma felépítése (tanuló, szakács, chef) 

A konyha felépítése (konyhai hierarchia, feladatkörök, technikai felépítés, helyiségkapcso- latok) 

Pályakép (a múlt és főleg a jelen mértékadó szakemberei) 

Íz- és illatérzékelés (friss és szárított fűszernövények tulajdonságai, íz- és illatjellemzőjük) Alapvető konyhatechnológiai alapműveletek és 

ételkészítési eljárások, valamint ezek ide- gen nyelvű elnevezései 

 

3.3.2.13.3 A vendégtéri értékesítés alapjai 

Baleseti források, a balesetek megelőzésére vonatkozó szabályok Higiéniai előírások 

Egyszerű, vendéggel érintkező és egyéb munkaeszközök 

Vendégtéri gépek, berendezések, bútorzat, textíliák és ezek idegen nyelvű elnevezései Az egyszerű alapterítés formái 

A vendég- és szervizterek előkészítésének alapműveletei 

A szakma iránti érdeklődés felkeltésének érdekében játékos szituációkat oldanak meg és a tananyag későbbi részeit gyakorolják alapszintű, 

egyszerűsített formában: alkoholmentes koktélokat kevernek és egyszerű, asztalnál elkészíthető ételeket készítenek. 
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3.3.2.13.4 A turisztikai és szálláshelyi tevékenység alapjai 

A turisztikai és szálláshelyi alapismereteken belül a tanuló megismeri a Nemzeti Turiz- musfejlesztési Stratégia 2030 alapján a kiemelt 

turisztikai fejlesztési térségeket és a turisz- tikai termékek hazai trendjeit. A cél, hogy a tanuló tudjon példát hozni a trendek alapján a 

kiemelt területekről, például: 

‒ Balaton – egészségturizmus = Hévíz 

‒ Sopron-Fertő térség – rendezvényturizmus = VOLT Fesztivál 

‒ Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség – bor- és gasztronómiai turizmus = Tokaj-hegyaljai borvidék 

‒ Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy, Tisza-tó – aktív turizmus = Tisza-tó 

‒ Budapest – hivatásturizmus 

A kiemelt végcél, hogy a tanuló általános műveltsége gazdagodjon, a térképen való tájéko- zódása javuljon. Az oktatás során ajánlott egy-

egy helyszín felkeresése. Az oktatás során bemutatásra kerülnek a különböző szálláshelytípusok. A szálláshelyi alapismeretek elsajá- títása 

lehetőséget ad arra, hogy a tanuló a vendégcikluson keresztül megismerkedjen a szál- láshelyek működésével. 

A turizmushoz kapcsolódó fogalmak magyar és idegen nyelven Kiemelt turisztikai fejlesztési térségek: 

‒ Balaton 

‒ Sopron-Fertő térség 

‒ Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térség 

‒ Dunakanyar térség 

‒ Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy, Tisza-tó térség 

A nevesített kiemelt turisztikai fejlesztési térségeken kívüli területek: 

‒ Budapest 

‒ Világörökségi helyszínek Turisztikai termékek hazai trendjei 

Egészségturizmus 

Kulturális turizmus 

Bor- és gasztronómiai turizmus Hivatásturizmus Rendezvényturizmus 

Aktív és természeti turizmus 

A szálláshelyek csoportosítása és minősítése 
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A szállásfoglalással, vendégfogadással kapcsolatos tevékenységek (foglalás, bejelentkezés, csoportos foglalás) 

A vendégfogadás helyiségei és munkakörei a vendégcikluson keresztül 

Szálláshelyi szolgáltatások (szolgáltatások csoportosítása) helyiségei és az azokhoz kapcsoló- dó munkakörök 

Szálláshelyek ellátási tevékenysége és az azokhoz kapcsolódó helyiségek és munkakörök 
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3.4 Cukrász – középszintű képzés megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 1474/1474 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A cukrász szakképzés során a tanulók megismerik a cukrászatban használt nyersanyagok tu- 

lajdonságait és a technológiai folyamatokban betöltött szerepüket. Megtanulják az anyagok és 

eszközök előkészítését, és megismerik a termeléshez alkalmazott berendezéseket, gépeket. 

Elsajátítják a gazdaságos termelés alapjait, valamint azokat az alapvető mozdulatokat, műve- 

leteket, amelyekkel a félkész és kész cukrászati termékeket előállíthatása történik. 

 

3.4.1 Előkészítés tantárgy                                          170+62 óra/170 óra 
 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az előkészítés tantárgy oktatásának célja, hogy a diákok megismerjék a technológiai művele- 

tekhez alkalmazott anyagok szakszerű kiválasztásának módját, az anyagok technológiai sze- 

repét, az előkészítő műveletek, a mérés és anyaghányad kiszámítását. A végzős évfolyamban 

gyakorolják az összetett technológiai műveletek előkészítését és a munkaterületek anyagszük- 

ségletének megállapítását. 

 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

Cukrász szakmai végzettségű, minimum 5 év termék-előállítási gyakorlattal rendelkező, 

szakoktatói vagy érettségivel és középfokú szakmai végzettséggel vagy kamarai mester- 

vizsgával rendelkező személy 

 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika, munkabiztonság és egészségvédelem 

 

3.4.1.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
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Kiválasztja a cukrá-  

Összefüggéseiben 

ismeri a cukrászati 

nyersanyagok tech- 

nológiai hatásait, 

tulajdonságait. 

   

szati termékkészí-   

téshez szükséges   

anyagokat, alkal- 

mazza  a nyersanya- 

Teljesen önállóan  

gok technológiai  Együttműködési 

hatásáról szerzett  készség, a higiéniai 

ismereteit.  és minőségi köve- 

Kiszámítja a ter- Ismeri az anyaghá-  telmények betartása  

mékhez szükséges nyad-számítást   

anyagmennyiséget, 

helyesen alkalmaz- 

különböző  mennyi- 

ségek   esetén, vala- 

Teljesen önállóan  

za a mennyiségi mint a mennyiségi   

egységeket. egységek átváltását.   

 

 

Pontosan kiméri a 

receptben szereplő 

anyagokat. 

Ismeri a tömeg és 

űrtartalom mérték- 

egységeket, a mér- 

tékegységek átvál- 

tását, a tárázás he- 

lyes alkalmazását és 

a mérés műveletét. 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

Előkészíti az anya- 

gokat és a munka- 

eszközöket. 

Ismeri az anyagok, 

eszközök előkészí- 

tésének műveleteit, a 

technológiai mű- 

veletekhez alkalma- 

zott eszközöket. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Receptet, mennyi- 

ségeket rögzít digi- 

tális eszközön 

A rendelések, előre- 

jelzések alapján 

összesíti a napi 

anyagszükségletet. 

Ismeri az összesített 

anyaghányadok 

alapján vételezendő 

anyagok listájának 

készítését. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Megtervezi a mun- 

kafolyamatok elő- 

készítését. 

Ismeri a munkafo- 

lyamatok gyártási, 

gazdaságossági és 

ergonómiai szem- 

pontok alapján 

történő előkészíté- 

sét, tervezését. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Észreveszi és korri- 

gálja az előkészítő 

műveletek hibáit. 

Ismeri az előkészí- 

tés higiéniai és 

minőségi követel- 

ményeit. 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 
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3.4.1.6.1 Cukrászati anyagok technológiai szerepe, anyagok, eszközök előkészítése, 

anyaghányadok kiszámítása 

a) A munkafeladat megismerése 

b) Anyagok szakszerű kiválasztása a nyersanyagok technológiai szerepének ismerete 

alapján, a nyersanyagok hatása a termékkészítésre 

c) Receptek, használati utasítások értelmezése, megadott anyaghányad kiszámítása 

d) Anyagok, munkaeszközök megfelelő előkészítése recept alapján 

e) Anyagok mérése 

 

3.4.1.6.2 Munkafolyamatok előkészítése+62 óra a 11. évfolyamon 

a) Munkaanyag-szükséglet meghatározása, rendelések és előrejelzések alapján 

b) Munkafolyamatok tervezése, meghatározása és előkészítése, gyártási, gazdaságossági és 

ergonómiai szempontok alapján 

c) Előkészületi munkák felülvizsgálata minőségi kritériumok alapján 

3.4.2 Cukrászati berendezések, gépek ismerete, kezelése, 

programozása tantárgy 

134/134 óra 

 

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A cukrászati berendezések és gépek ismerete, kezelése, programozása tantárgy oktatásának célja, 

hogy a diákok megismerjék a technológiai műveletekhez alkalmazott gépeket, berendezéseket 

és balesetmentes használatukat. 

 

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

Cukrász szakmai végzettségű minimum 5 év termék előállítási gyakorlattal rendelkező, 

szakoktatói vagy érettségivel és középfokú szakmai végzettséggel vagy kamarai mester- 

vizsgával rendelkező személy. 

 

3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi biztonság- és egészségvédelem, cukrászati termékek készítése 

 

3.4.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

3.4.2.5  

 

3.4.2.6 A tantárgy oktatása során fejlesztendő 
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kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Ismerteti a cukrá- 

szati berendezések 

sütő, hőközlő, hűtő 

és fagyasztó funk- 

cióit. Ápolja, letisz- 

títja a berendezése- 

ket. 

 

Ismeri a sütő-, 

hőközlő-, 

 hűtő-, 

fagyasztóberende- 

zések működését és 

tisztítási utasításait. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködő 

képesség, elővigyá- 

zatosság a fokozott 

balesetveszély feli- 

merése. 

 

Ismerteti a cukrá- 

szati gépek, készü- 

lékek (aprító-, gyú- 

ró-, keverő-, habve- 

rő-, nyújtógépek) és 

kisebb készülékek 

működését. Ápolja, 

letisztítja a beren- 

dezéseket. 

 

Ismeri az aprító-, 

gyúró-, keverő-, 

habverő-, nyújtógé- 

pek és kisebb ké- 

szülékek működé- 

sét, valamint a tisz- 

títási utasításokat. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Előkészíti a beren- 

dezéseket, gépeket. 

Ismeri a berendezé- 

sek, gépek összeál- 

lítási, és üzembehe- 

lyezési utasításait. 

 
Teljesen önállóan 

 

A berendezéseket, 

gépeket és készülé- 

keket a biztonsági 

előírásoknak megfe- 

lelően kezeli, és a 

technológiának 

megfelelően prog- 

ramozza. 

 

Ismeri a berendezé- 

sek, gépek bizton- 

sági előírásait, va- 

lamint a programo- 

zás paramétereit. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

A berendezések, 

gépek, kisebb ké- 

szülékek technoló- 

giai paraméterek 

alapján történő 

programozása 

Felismeri és jelenti 

a berendezések és 

gépek hibáit. 

Felismeri a beren- 

dezések és gépek 

hibalehetőségei 

 

Teljesen önállóan 

 
A kijelzőpanel 

hibajelzéseinek 

ismerete 

 

 

3.4.2.7 A tantárgy témakörei 

 

3.4.2.7.1 Cukrászati berendezések, gépek és készülékek kezelése 

a) Sütő-, hőközlő-, hűtő-, fagyasztóberendezések működésének ismerete, ápolási és tisz- 

títási műveletek 

b) Aprító-, gyúró-, keverő-, habverő- és nyújtógépek, kisebb készülékek működésének 

ismerete, ápolása és tisztítása 

c) Berendezések, gépek és készülékek előkészítése 
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d) Berendezések, gépek és készülékek – biztonsági előírásoknak megfelelő – kezelése és a 

technológiának megfelelő programozása 

e) Berendezések, gépek és készülékek hibáinak felismerése és a hibák jelentése 

 

 

3.4.3 Cukrászati termékek készítése tantárgy       902+129+31 óra/902 

óra 

 

3.4.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A cukrászati termékek készítése tantárgy tanulása során a diákok elsajátítják a cukrászati mű- 

veletek végrehajtását, a tészták és töltelékek elkészítését, feldolgozását, a termékek sütését. 

Megismerik továbbá az összetett cukrászati termékek összeállítását, töltését. 

 

3.4.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

Cukrász szakmai végzettségű minimum 5 év termék-előállítási gyakorlattal rendelkező, 

szakoktatói vagy érettségivel és középfokú szakmai végzettséggel vagy kamarai mester- 

vizsgával rendelkező személy. 

 

3.4.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.4.3.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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3.4.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Töltelékeket, kré- 

meket készít 

(uzsonnasütemé- 

nyekhez, sós és 

édes teasütemé- 

nyekhez, krémes és 

hagyományos cuk- 

rászati készítmé- 

nyekhez). Gyümöl- 

csöket, zöldségeket 

tartósít. 

Ismeri a gyümölcs- 

töltelékek, gyümöl- 

csök és zöldségek 

tartósítási folyama- 

tát. Ismeri az olajos 

magvakból készült 

töltelékek, túrótölte- 

lékek, sós töltelé- 

kek, tojáskrémek, 

tartós töltelékek, 

vajkrémek, puncs- 

töltelék és tejszín- 

krémek készítését. 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptek keresése a 

kalkulációs prog- 

ramban, új techno- 

lógiák, receptek 

keresése az interne- 

ten. 

 

 

Uzsonnasütemé- 

nyekhez tésztát 

készít, majd egyen- 

letes nagyságban és 

tömegben feldol- 

gozza őket. Töltött 

és töltetlen uzson- 

nasüteményeket 

állít elő, sütési mű- 

veleteket végez. 

Ismeri a gyúrt élesz- 

tős, a kevert élesz- 

tős, a hajtogatott 

élesztős,         omlós 

élesztős  tészta, vajas 

tészta, omlós tészta, 

nehéz felvert 

készítését és a tész- 

ták felhasználásával 

készült töltött és 

töltetlen uzsonnasü- 

temények előállítá- 

sát, valamint a ter- 

mékekhez tartozó 

sütési    hőfokok   és 

sütési módokat. 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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Sós teasütemények- 

hez tésztákat készít, 

egyenletes nagy- 

ságban és tömegben 

feldolgoz, töltött és 

töltetlen sós teasü- 

teményeket készít, 

sütési műveleteket 

végez. 

Ismeri a vajas tész- 

ta, a forrázott tészta 

és a sós omlós tész- 

ta készítését. Ismeri 

a vajas tésztából 

készült töltött és 

töltetlen sós teasü- 

temények, a forrá- 

zott tésztából ké- 

szült, töltött sós 

teasütemények, a sós 

omlós tésztából 

készült, valamint a 

töltött és töltetlen sós 

teasütemények 

előállítását. Ismeri a 

termékekhez tartozó 

sütési hőfokokat és 

sütési módokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Együttműködő 

képesség, minőségi 

követelmények 

betartása. 

 

 

 

Krémlapokat, tész- 

tahüvelyeket előké- 

szít, kisüt, majd 

ezekből krémes 

termékeket készít. 

Ismeri a vajas tész- 

tából készült kré- 

mes és tejszínes 

sütemények vala- 

mint a forrázott 

tésztából készült 

krémes és tejszínes 

sütemények készíté- 

sét. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

Édes teasütemé- 

nyekhez tésztákat 

készít, feldolgoz 

egyenletes nagy- 

ságban és tömeg- 

ben. Töltött és töl- 

tetlen édes teasüte- 

ményeket készít, 

sütési műveleteket 

végez. Gyors érlelé- 

sű mézeskalács- 

tésztát és egyéb 

mézes termékeket 

készít 

 

Ismeri az omlós, 

felvert, hengerelt és 

egyéb tészták előál- 

lítását, a töltetlen és 

töltött édes teasü- 

temények készíté- 

sét. Ismeri a gyors 

érlelésű mézeska- 

lács-tészta gyúrását, 

feldolgozását, süté- 

sét. 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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Hagyományos cuk- 

rászati termékeket, 

tortákat, tejszínes 

tortákat, szeleteket 

tekercseket, minyo- 

nokat, omlós desz- 

szerteket állít elő. A 

termékekhez tésztá- 

kat készít, feldol- 

goz, sütési és töltési 

műveleteket végez 

Ismeri az alábbiak 

előállítását: könnyű 

és nehéz felvertek, 

hagyományos alap- 

torták (dobos-, 

Esterházy-, trüffel-, 

Sacher- puncs- és 

formában sült gyü- 

mölcstorta), ha- 

gyományos tejszí- 

nes torták (orosz- 

krém, Fekete-erdő, 

tejszínes túrótorta, 

tejszínes joghurttor- 

ta), különleges 

ízesítésű üzleti 

specialitások, szele- 

tek, (szögletes alak- 

ban töltött szeletek, 

nyomózsákkal ala- 

kított kardinális 

szelet, Somlói ga- 

luska) tekercsek, 

minyonok (vágott 

szúrt és tésztahü- 

velyből 1-1 alap- 

termék) és omlós 

tésztából készült 

desszertek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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Nemzetközi cukrá- 

szati trendeknek 

megfelelő terméke- 

ket készít. Megter- 

vezi a félkész ter- 

mékek  készítési 

sorrendjét. Elkészíti 

a termékhez tartozó 

félkész termékeket 

és megtölti a desz- 

szerteket, tortákat, 

minidesszerteket, 

pohárdesszerteket. 

Ismeri a     félkész 

termékek     készítési 

sorrendjét. Ismeri az 

alábbiak készítését: 

francia        felvert 

(dacquise, genoise, 

marcipános csoko- 

ládé-,    jokonde- 

felvert) torták, fran- 

cia omlós tészták, 

forrázott      tészták, 

zselés betétek, rop- 

panós rétegek, kré- 

mek,   (ganache, 

mousse,    cremeux, 

francia  és    olasz 

vajkrém). Ismeri a 

vágott,   formában 

dermesztett,   

  mo- 

nodesszertek, 

tartlettek,     francia 

forrázott    tésztából 

készült  desszertek 

készítését, 

Nemzetközi   

 trend szerint 

készült tor- ták, 

minidesszertek 

macaronok,   pohár- 

desszertek ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

Bonbonokat készít, 

s a termékhez cso- 

koládét temperál, 

bonbontölteléket 

készít, csokoládé- 

hüvelyes, és mártott 

bonbonokat készít. 

Ismeri a csokoládé 

temperálást. A cso- 

koládébonbonok, a 

krémbonbonok, a 

grillázsbonbonok, a 

nugátbonbonok, a 

gyümölcsbonbonok 

készítését. 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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Hidegcukrászati 

készítményeket, 

fagylaltot, parfét 

készít. 

Ismeri  a fagylalt 

szárazanyagtartal- 

mának   meghatáro- 

zását, a különböző 

fagylaltkeverékek 

készítését a meg- 

adott    műveletek 

elvégzésével, és a 

keverék fagyasztá- 

sának módját. Isme- 

ri a parfékészítést 

fagylalt és tejszín- 

hab keverékéből, 

illetve  tejszínfagy- 

laltokból, illetve a 

semifreddo készíté- 

sét. 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

3.4.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.3.6.1 Töltelékek, krémek készítése, gyümölcsök, zöldségek tartósítása 

a) Krémek, töltelékek anyagainak kiválasztása és recept szerinti felhasználása 

b) Gyümölcstöltelékek, rétestöltelékek, készítése 

c) Gyümölcstartósítás: gyorsfagyasztás, vízelvonás, hőkezelés, vastag cukorban tartósítás, 

alkoholban tartósítás 

d) Zöldségtartósítás: gyorsfagyasztás, vízelvonás 

e) Olajos magvakból készült töltelékek (száraz és forrázott dió, mák, dióhab) készítése 

f) Túrótöltelékek készítése 

g) Sós töltelékek, készítése 

h) Tojáskrémek: angolkrém, sárgakrém, tojáshabkrém készítése 

i) Tartós töltelékek: párizsi krém, trüffelkrém készítése 

j) Vajkrémek: fondános vajkrém, főzött krémmel készülő vajkrém, angol krémmel ké- 

szülő vajrémek készítése, hagyományőrző magyar torták vajkrémjeinek készítése 

k) Tejszínkrémek készítése, ízesítése 

l) Puncstöltelék készítése 

 

3.4.3.6.2 Tészták és uzsonnasütemények készítése-129 óra a 10. évfolyamban 

a) Tészták, uzsonnasütemények anyagainak kiválasztása, és recept szerinti felhasználása 

b) Gyúrt élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése, gyúrt élesztős tészta 

gyúrása, feldolgozása, töltött és töltetlen uzsonnasütemény készítése, sütése 

c) Kevert élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése, kuglóftészta készítése, 

feldolgozása, formában kelesztése, sütése 

d) Hajtogatott élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése, hajtogatott élesztős 

tészta (blundel, croissant) gyúrása, hajtogatása, töltelékes tészta feldolgozása, töltése, 

kelesztése, sütése vagy sütés utáni töltése, díszítése 

e) Omlós élesztős tésztából készült uzsonnasütemények készítése. Édes omlós élesztős 

tészta, pozsonyi tészta, zserbó tészta gyúrása, tészta feldolgozása, töltése, uzsonnasütemé- 

nyek lekenése, kelesztése, sütése. Sós omlós élesztős pogácsa tészták gyúrása, tészta fel- 

dolgozása, lekenése, szórása, kelesztése, sütése 
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f) Omlós tésztából készült uzsonnasütemények készítése. Omlós tészta készítése, tészta 

feldolgozása, töltése, sütése, szeletelése 

g) Vajas tésztából készült édes és sós uzsonnasütemények készítése. Vajas tészta gyúrása 

hajtogatása, feldolgozása, lekenése, sütése vagy sütés utáni töltése, díszítése. Töltött és töl- 

tetlen uzsonnasütemények készítése 

h) Nehéz felvertből gyümölcskenyér készítése 

 

3.4.3.6.3 Tészták és sós teasütemények készítése 

a) Sós teasütemények hozzávalóinak kiválasztása és recept szerinti felhasználása 

b) Vajas tészta, forrázott tészta, sós omlós tészta készítése 

c) Töltött és töltetlen sós teasütemény készítése vajas tésztából 

d) Töltött sós teasütemények készítése forrázott tésztából 

e) Töltött és töltetlen sós teasütemény készítése omlós tésztából 

3.4.3.6.4 Krémes készítmények előállítása 

a) Krémes termékek hozzávalóinak kiválasztása és recept szerinti felhasználása 

b) Vajas tésztából készült krémes és tejszínes sütemények: krémlap, sárgakrém, francia- 

krémes készítése 

c) Forrázott tésztából készült krémes és tejszínes sütemények, forrázott tésztahüvely, sár- 

gakrém, képviselőfánk, tejszínes képviselőfánk készítése 

 

3.4.3.6.5 Édes teasütemények, mézesek készítése 

a) Édes teasütemények hozzávalóinak kiválasztása és recept szerinti felhasználása 

b) Omlós, felvert, hengerelt és egyéb tészták előállítása, nyomózsákkal alakítása, lappá 

kenése, formába töltés, sütése 

c) Töltetlen és töltött édes teasütemények készítése, töltése 

d) Gyors érlelésű mézeskalács-tészta gyúrása, feldolgozása, sütése 

 

3.4.3.6.6 Felvertek és hagyományos cukrászati termékek készítése + 31 óra a 11. 

évfolyamban 

a) Torták, szeletek, tekercsek, minyonok, desszertek hozzávalóinak kiválasztása és recept 

szerinti felhasználása 

b) Könnyű és nehéz felvertek készítése, indiáner, felvert piskóta, Dobos, Esterházy Sacher, 

trüffel és vajas lap készítése, alakítása nyomózsákkal, lappá kenése, formába töltése, sütése 

c) Hagyományos alaptorták: Dobos-, Esterházy- puncs-, trüffel-, Sacher- és formában sült 

gyümölcstorta készítése 

d) Hagyományos tejszínes torták készítése: orosz krémtorta, Fekete-erdő torta, tejszínes 

túrótorta és tejszínes joghurttorta készítése 

e) Üzleti specialitások, különleges ízesítésű torták készítése hagyományos technikával 

f) Szeletek, tejszínes szeletek készítése 

‒ Torták töltése szögletes alakban 

‒ Nyomózsákkal kialakított szeletek, pl. kardinális szelet készítése 

‒ Adagolt szeletek, pl. Somlói galuska készítése 

g) Felvert lapokból készült tekercsek készítése 

h) Minyonok, omlós tésztából készült desszertek készítése: minyonok esetén a készítési 

mód szerint fajtánként 1-1 alaptermék elkészítése felvert lapok, tésztahüvelyek felhaszná- 

lásával. 

i) Omlós tésztából készült desszertek készítése 
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3.4.3.6.7 Nemzetközi cukrászati termékek készítése 

a) Nemzetközi cukrászati termékek hozzávalóinak kiválasztása és recept szerinti felhasz- 

nálása 

b) Nemzetközi cukrászati termékek munkaszervezése, félkész termékek készítési sor- 

rendjének meghatározása 

c) Tészták készítése: 

‒ Felvertek készítése: dacquoise felvert, genoise felvert, marcipános csokoládéfelvert, 

jokonde felvert készítése, kikenése, sütése 

‒ Omlós tészták készítése: sablee-tészták, keksztészták gyúrása, pihentetése, fólia közt 

nyújtása, dermesztése 

‒ Francia forrázott tészta készítése, nyomózsákkal alakítása, sütése 

d) Betétek készítése: zselés betétek készítése pektinnel, zselatinnal 

‒ Roppanós rétegek készítése 

e) Krémek készítése 

‒ Ganache készítése tejszínnel vagy gyümölcspürével 

‒ Mousse készítése: gyümölcs mousse készítése olasz habbal, forró sziruppal kikevert 

tojássárgájával, csokoládé alapú mousse készítése angol krémmel, ganache-sal 

‒ Cremeux készítése: gyümölcs cremeux vajjal, cremeux csokoládéval 

‒ Vajkrémek készítése: francia vajkrém, olasz vajkrém készítése 

f) Nemzetközi trend szerint készülő monodesszertek készítése 

‒ Rétegelt vágott monodesszertek készítése 

‒ Formában dermesztett monodesszertek készítése 

‒ Tartlette készítése: francia forrázott tésztából készült desszertek készítése 

g) Nemzetközi trend szerint készül torták készítése: rétegelt torták készítése 

h) Minidesszertek készítése 

‒ Felvert, omlós, forrázott tészta felhasználásával készülő minidesszertek készítése 

‒ Macaron készítése 

i) Pohárdesszertek: rétegek, kiegészítők készítése, pohárba töltése 

 

3.4.3.6.8 Bonbonok készítése 

a) Bonbonok hozzávalóinak kiválasztása és recept szerinti felhasználása 

b) Csokoládé temperálása 

c) Csokoládébonbonok, krémbonbonok, grillázsbonbonok, nugátbonbonok, gyümölcs- 

bonbonok készítése 

 

3.4.3.6.9 Hidegcukrászati termékek készítése 

a) Fagylaltok, parfék hozzávalóinak kiválasztása és recept szerinti felhasználása 

b) Fagylalt szárazanyag-tartalmának kiszámítása 

c) Fagylaltkeverékek készítése a megadott műveletek betartásával, a keverék fagyasztása. 

Tejfagylaltok, tejszínes fagylaltok, gyümölcsfagylaltok, citrusfagylaltok, zöldségfagylaltok, 

tejes gyümölcsfagylaltok, joghurt- és túrófagylaltok készítése 

d) Parfék készítése fagylalt és tejszínhab keverékéből, parfék készítése tejszínes fagylal- 

tokból, Semifreddo készítése 

 

3.4.3.6.10 Különleges táplálkozási igények figyelembevételével készülő cukrászati 
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termékek előállítása 

a) A különleges táplálkozási igények figyelembevételével készülő cukrászati termékek 

nyersanyagai és az előállítás követelményei 

b) Hozzáadott cukor nélküli cukrászati termékek készítése 

c) Hozzáadott glutén nélküli cukrászati termékek készítése 

d) Tejfehérjementes cukrászati termékek készítése 

e) Tejcukormentes cukrászati termékek készítése 

 

 

3.4.4 Cukrászati termékek befejezése, díszítése tantárgy  

                                                                                134+72 óra/134 

óra 

 

3.4.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A cukrászati termékek befejező műveletei növelik a termék esztétikai értékét. A tantárgy ok- 

tatása során a tanulók elsajátítják a termékek bevonásával, díszítésével kapcsolatos technoló- 

giákat, megtanulják a termékek szeletelését, valamint elsajátítják a különleges díszítési tech- 

nikák alapjait. 

3.4.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

Cukrász szakmai végzettségű minimum 5 év termék-előállítási gyakorlattal rendelkező, 

szakoktatói vagy érettségivel és középfokú szakmai végzettséggel vagy kamarai mester- 

vizsgával rendelkező személy 

 

3.4.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Cukrászati termékkészítés 

 

3.4.4.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 



753 
 

 

 

 

3.4.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák 

 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

 

 

Bevonatokat készít, 

és/vagy a hozzáva- 

lókat alkalmassá 

teszi a cukrászati 

termékek bevonásá- 

ra. 

Ismeri a baracklek- 

vár bevonat, a zse- 

lékészítés módsze- 

rit, a fondán- 

melegítés és -hígítás 

szabályait, a csoko- 

ládémelegítés, - 

hígítás, -temperálás 

szabályait. A nem- 

zetközi cukrászati 

trend szerint készü- 

lő bevonatok, (tü- 

körbevonó, gour- 

mand bevonó, 

kompresszorral fújt 

csokoládébevonat) 

készítését. 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

Együttműködőnek 

kell lennie, mert a 

higiéniai és techno- 

lógiai utasításokat 

be kell tartani 

 

 

 

 

 

Receptek keresése a 

kalkulációs prog- 

ramban, új techno- 

lógiák receptek 

keresése az interne- 

ten. 
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Cukrászati termé- 

keket bevon, díszít, 

szeletel, adagol, tálal. 

Különböző díszítési 

technikákat 

alkalmaz, egyszerű 

díszítési és befejező 

műveleteket végez. 

Ismeri az egyszerű 

díszítési műveletek 

(bevonás,  

 szórás, 

burkolás,  fecsken- 

dezés,   felrakás, 

formázás) alkalma- 

zását. Ismeri 

 az 

uzsonnasütemé- 

nyek, a sós teasü- 

temények, az édes 

teasütemények, 

  a krémes 

termékek, a 

hagyományos cuk- 

rászati termékek, a 

nemzetközi 

  cukrá- szati 

termékek és a 

hidegcukrászati 

termékek  befejező 

műveleteit,  

  vala- mint a 

termékekhez tartozó

  szeletelés, 

adagolás,

 tálalás 

szabályait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 

 

 

Új díszítési techni- 

kák keresése az 

interneten, fotók 

gyűjtése, feldolgo- 

zása 
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Cukrászati dísz- 

munkákat tervez, 

különleges díszíté- 

seket végez. 

Ismeri az alábbia- 

kat: tortákról, dísz- 

munkákról munka- 

rajz készítése, vi- 

rágminták és írásje- 

lek tervezése, rajzo- 

lása. Ismeri a fecs- 

kendezés, a csoko- 

ládévirágok, marci- 

pánfigurák, - virágok, 

a karamell- főzés, 

karamellel történő 

díszítési technikák 

alkalma- zását, 

valamint az egyedi 

formájú torták 

készítését, a 

díszmunkák elvég- 

zését és a tálalást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.4.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.4.6.1 Bevonatok készítése, alkalmazása 

a) Bevonatok hozzávalóinak kiválasztása és recept szerinti felhasználása 
b) Baracklekvár-bevonat, zselé készítése 

c) Fondán melegítése, hígítása 

d) Csokoládébevonat kiválasztása, hígítása, temperálása 

e) Nemzetközi cukrászati trend szerint készülő bevonatok, tükörbevonó, gourmand be- vonó, kompresszorral fújt csokoládébevonat 

készítése 

 

3.4.4.6.2 Cukrászati termékek egyszerű díszítése, tálalása 
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a) Nyersanyagok és anyagok összeállítása a kinézetük és ízük kölcsönhatásának figye- lembevételével 

b) Díszítési technikák alkalmazása, bevonás, szórás, felrakás, gyümölcs és egyéb díszítő- elemekkel 

c) Uzsonnasütemények hintése, lekenése baracklekvárral, felrakása gyümölccsel, zselé- zés, bevonás fondánnal, csokoládéval 

d) Különböző fajta aprósütemények bevonása és díszítése csokoládéval 

e) Krémes termékek, bevonása fondánnal, szeletelése, szórása, forrázott tésztából készült termékek mártása dobos cukorba, fondánba, 

tejszínhabbal) 

f) Hagyományos torták, szeletetek, tekercsek bevonása dobos cukorral, fondánnal, cso- koládéval, zselével, saját krémmel, tejszínhabbal, 

díszítés egészben vagy szeletelés után 

g) Minyonok vágása, bevonása és fecskendezése fondánnal 

h) Nemzetközi cukrászati termékek bevonása tükörbevonó, gourmand bevonó, kompresz- szorral fújt csokoládébevonat alkalmazása 

i) Díszítőelemek: csokoládédíszek, meringue-díszek készítése svájci habbal, olasz habbal, mikrós szivacspiskóták készítése 

h) Nemzetközi cukrászati termékek díszítése, egészben vagy szeletelés után 

j) Hidegcukrászati termékek, fagylaltkelyhek, parfék díszítése 

k) Cukrászati termékek tálalása 

 

3.4.4.6.3 Cukrászati termékek tervezése, különleges díszítése +72 óra a 10. évfolyamban 

a) Munkarajz készítése tortákról és formákról az anyagok, színek és formák harmonizálá- sának figyelembevételével 

b) Virágminták és írásjelek tervezése, rajzolása, fecskendezése 

c) Csokoládévirágok készítése, plasztik csokoládé formázása 

d) Marcipánfigurák modellezése, virágok készítése, színezése és díszítése, előre megadott vagy saját készítésű tervek alapján 

e) Cukor főzése, isomalt olvasztása, öntése és formázása, húzása, fújása 

f) Ünnepi, egyedi formájú torták készítése 

g) Díszmunkák tálalása 
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3.4.5 Anyaggazdálkodás-adminisztráció-elszámoltatás tantárgy             134/134 óra 
 

3.4.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának fő célja, hogy a diákok megértsék a cukrászüzem gazdasági tevékeny- ségét, megtanulják elvégezni a termeléshez 

kapcsolódó alapszámításokat, és megtanuljanak figyelni a cukrászüzem vagyonának megőrzésére. 

 

3.4.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások 

Vendéglátóipari közgazdász, üzemvezető 

 

3.4.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Cukrászati termékkészítés 

 

3.4.5.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

 

3.4.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
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Árugazdálkodási 

feladatokat végez. 

Ismeri az élelmi- 

szertípusnak megfe- 

lelő raktározás 

követelményeit, 

 a beérkezett áru 

el- lenőrzésének

 lépé- seit, a 

romlott áru 

elkülönítésének és 

elszállításának sza- 

bályait, az árukész- 

let az árufelhaszná- 

lás, az áruszükséglet 

megállapításának 

módszereit, az áru- 

rendelés szóbeli és 

írásbeli lehetősége- 

it. 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontosság, megbíz- 

hatóság 

 

 

 

 

 

 

Raktárkészlet adata- 

inak, ellenőrzése a 

raktárgazdálkodási 

programon 

 

 

 

 

Elkészíti a cukrá- 

szati termékek kal- 

kulációját. 

Ismeri a cukrászati 

termékek tömegé- 

nek kiszámítását a 

receptek és veszte- 

ségek figyelembe- 

vételével, a cukrá- 

szati félkész termé- 

kek nyersanyagér- 

tékének és a cukrá- 

szati késztermékek 

eladási árának ki- 

számítását. 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

Cukrászati receptek 

árak, mennyiségek 

adatainak bevitele, 

számítások ellenőr- 

zése 
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Leltározási felada- 

tokat végez. 

Ismeri a tényleges 

anyagfelhasználás, 

nyitókészlet,

 záró- készlet 

megállapítá- sát, a 

megengedett 

anyagfelhasználás 

megállapítását, 

  a 

leltáreredmény 

megállapítását. 

 és 

az anyagi felelősség 

kötelezettségeit. 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

Nyitókészlet és 

zárókészlet adatai- 

nak bevitele, számí- 

tások ellenőrzése 

 

 

3.4.5.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.5.6.1 Anyaggazdálkodás 

a) Az árukészlet ellenőrzése a raktárban 

b) A termékkészítéshez szükséges nyersanyagok és használati tárgyak mennyiségének meghatározása 

c) A megrendelőlap és a beérkezett áru szállítólevelének összehasonlítása, az eltérések jelentése 

d) A beérkezett áru minőségének, eltarthatóságának és frissességének megállapítása 

e) Áruraktározás a rend, a gazdaságosság és a biztonság figyelembevételével. Az élelmiszerek típusának megfelelő raktározás és 

folyamatos ellenőrzés. A romlott áru elkülönítése és elszállítása. 

f) Árufelhasználás megállapítása 

g) Áruszükséglet megállapítása 

h) Raktárgazdálkodási számítógépes programok megismerése 

 

3.4.5.6.2 Cukrászati termékek kalkulációja 

a) Cukrászati termékek tömegének kiszámítása a receptek és veszteségek figyelembevételével 

b) Cukrászati félkész termékek nyersanyag-értékének kiszámítása 
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c) Cukrászati kész termékek eladási árának kiszámítása 

d) Kalkulációt végző számítógépes program megismerése 

 

3.4.5.6.3 Elszámoltatás 

a) Bevételek és kiadások feltüntetése a pénztárkönyvben 

b) Cukrászüzem és raktár leltározása 

c) A tényleges anyagfelhasználás, nyitókészlet, zárókészlet megállapítása 

d) Megengedett anyagfelhasználás megállapítása 

e) Leltáreredmény megállapítása 

 

 

4 RÉSZSZAKMA 

 

A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga akkor kezdhető meg, ha a tanuló eleget tett a jelen fejezet szerinti képzési 

követelményeknek. 

 

4.1 A részszakma megnevezése: Cukrászsegéd 

 

4.1.1 A részszakma ajánlott szakmai tartalma: 

 

Az oktatási egység 

3. fejezetben szereplő 

azonosító száma 

 

Az oktatási egység megnevezése 

 

3.4.1.6.1 

Előkészítés tantárgy Cukrászati anyagok technológiai szerepe, 

anyagok, eszközök előkészítése, anyag-hányadok kiszámítása 

témaköre 
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3.4.2 Cukrászati berendezések-gépek ismerete, kezelése, programo- 

zása tantárgy 

 

 

 

 

 

 

 KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK SZAKÁCS 

SZAKÁCS SZAKMA 

 

1. A szakma alapadatai 

1.1 Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás 

1.2 A szakma megnevezése: Szakács 

1.3 A szakma azonosító száma: 4 1013 23 05 

1.4 A szakma szakmairányai: ---- 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás 
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1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Szakácssegéd 

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: 175 óra, Technikumi oktatásban: -, Érettségire épülő 

oktatásban: 200 óra 

 

 

2.  A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása 
 

Szaktudásának köszönhetően rendkívül kreatív, konyhatechnológiai úton étvágygerjesztő és ízletes hideg és melegkonyhai ételeket 

készít, tálal. Az üzletvezetés érdekeit figyelembe véve gazdálkodik. A raktárkészletet figyelemmel kiséri az árurendelést és az 

áruátvételt koordinálja, ellenőrzi. A raktározást felügyeli, ellenőrzi. Munkabeosztást tervez, ír. Konyhai munkaszervezésben, 

feladatkiosztásban  pontos és precíz. Felelősségteljesen irányítja a beosztottjait, kollegáit a konyhai etikett és az erkölcsi normák 

betartása mellett. Jó szervezőképességgel és problémamegoldó adottságokkal rendelkezik. Példamutató magatartásával és 

munkaruházatával, magas szakmai tudásával tekintélyt vív ki magának. 

 

3. A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám 

Szakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Szakács 5134 Szakács 

 

4.  A szakképzésbe történő belépés feltételei 

4.1 Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség 

4.2 Alkalmassági követelmények 

4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges 
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5. A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek 

5.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra 

● Informatikai eszközök (számítógép, alapvető irodai szoftverek) 

● Munkabiztonsági eszközök 

● Egyéni védőfelszerelések 

● Szakács kézi szerszámok 

● Konyhai gépek, kisgépek (sütő, gőzpároló) 

● Meleg és hidegkonyhai felszerelések, eszközök 

● Tálaló eszközök, tálak, tányérok, csészék, sosier 

● Cukrász kéziszerszámok, eszközök 

● Rozsdamentes üstök, - gyorsforralók, - formák 

● Műanyag tálak, mérőedények 

● Rozsdamentes, falapos munkaasztalok 

● Főzőberendezések 

● Mikrohullámú melegítő 

● Mérőberendezések 

● Hűtő, fagyasztó, sokkoló 

● Asztali gyúró, keverő, habverő, gép 

● Sütő, berendezések 

● Étterem bútorai, berendezései, gépei, textíliák 

● Eszpresszó kávégép gőzölővel és kávédarálóval ellátva 

● Alapterítéshez szükséges eszközök, poharak 

● Báreszközök, italkeveréshez szükséges eszközök 

● Flambír kocsi vagy asztali flambír állvány 

● Újrahasznosítható természetben lebomló, papír eszközök 

 

5.2 Eszközjegyzék szakirányú oktatásra 

 

● Bain marie 

● Burgonyakoptató - burgonyaszeletelő - zöldség szeletelő 

● Egyetemes konyhagép 
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● Elektromos kisgépek 

● Főző-sütőedények 

● Főzőüst 

● Grillező - rostlap 

● Húsdaráló 

● Hűtők - fagyasztók - sokkolók 

● Kézi szerszámok 

● Kézi turmix 

● Kombisütő - gőzpároló 

● Konfitáló - lassú sütő 

● Konyhai kiegészítő eszközök 

● Kutter - pépesítő 

● Mérleg 

● Mikrohullámú készülékek 

● Mosogatógép - edény tisztító gép - evőeszköz szárító 

● Mosogatómedencék 

● Munkaasztalok 

● Olaj-gyorssütő 

● Regeneráló szekrény 

● Rostsütő 

● Rozsdamentes pultok állványok 

● Salamander 

● Salátacentrifuga 

● Serpenyők 

● Sokkoló 

● Sous-vide gép 

● Sütők 

● Számítógép 

● Szeletelő 

● Tűzhelyek 

● Vágólapok 

● Vákuumcsomagoló gép 
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6.  Kimeneti követelmények 
 

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 
 

 

6.2 Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

 

 

 

Sorszá

m 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

A turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás során a tanuló betekintést nyer a cukrász, szakács, 

vendégtéri és turisztikai szakmák tevékenységébe. Megkülönbözteti, felhasználás előtt alkalmassá 

teszi, előkészíti a termékkészítéshez a nyersanyagokat, ügyel a minőségükre. Kiválasztja a 

munkafolyamatokhoz szükséges eszközöket, gépeket, kézi szerszámokat, berendezéseket. A 

cukrászati termékkészítés 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 alapterítést 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 környezetvédelmi szabályokat, előírásokat. Az 

üzleti érintkezés szabályai szerint kommunikál a munkatársaival, a vendégekkel, betartja, a 

viselkedési szabályokat, elfogadja a különböző nemzeti kultúrák sajátosságait. Feladataihoz 

munkája során szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat használ, szakmai 

információgyűjtéshez a világhálón tájékozódik és hagyományos információs forrásokat felhasznál. 
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1 

Napi 

munkatevékenység e 

során az üzleti 

érintkezés szabályai 

szerint kommunikál 

magyar és legalább 

egy idegen nyelven a 

munkatársaival, a 

vendégekkel. 

 

Ismeri az alapvető 

nyelvi, írásos és szóbeli 

kommunikációs 

elvárásokat és 

normákat magyar és a 

tanult idegen nyelven. 

 

Empatikus 

munkatársaival és a 

vendégekkel 

szemben, nyitott és 

érzékeny a 

kommunikációs 

elvárásokra. 

 

 

Betartja az alapvető 

kommunikációs és 

viselkedési 

szabályokat. 

 

 

 
2 

Munkaviszony 

létesítésekor, 

munkavégzéskor és 

felmondáskor 

érvényesíti 

munkavállalói jogait, a 

munkaszerződésén 

Ismeri a 

munkaszerződés, 

lényegét, tartalmi 

elemeit, a Munka 

Törvénykönyvének a 

munkavállalóra 

vonatkozó 

kötelezettségeit és 

Törekszik a 

munkaszerződésébe n 

foglaltak pontos 

megvalósulására, 

kötelezettségeit az 

előírásoknak 

megfelelően betartja, 

Betartja a 

munkaügyi 

szabályokat és 

felelősséget vállal a 

saját 

munkavégzésért. 

Munkaszerződésben 

foglaltakat képes 

 ek megfelelően. jogait. munkavégzése során 

együttműködik 

munkáltatójával. 

önállóan értelmezni. 

 

 

3 

 

A világhálón 

tájékozódva szakmai 

tartalmakat keres. 

Felhasználói szinten 

ismeri a 

vendéglátás- 

turisztikához 

kapcsolódó 

internetes szakmai 

felületeket. 

 

 

Magabiztosan kezeli a 

programokat. 

Pontosan, precízen 

rögzít adatokat, ügyel 

Önállóan készíti el 

az instrukciók 

alapján kiadott 

feladatot, táblázat 

alkotásával, 

szövegszerkesztő 
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4 

 

Információkat, 

adatokat 

számítógépes 

szoftverek 

használatával 

rendszerez. 

 

Tisztában van a 

szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő 

programok kínálta 

lehetőségekkel. 

a helyesírás 

szabályainak, formai 

követelmények 

betartására. 

program 

használatával. A 

világhálón 

önállóan tud 

tájékozódni, a 

releváns szakmai 

tartalmakat 

értelmezni. 

 

 

 

 

 

5 

Kiválasztja és 

használja a 

vendéglátás munka- 

folyamataihoz 

szükséges 

megfelelő 

eszközöket, gépeket, 

kézi szerszámokat, 

berendezéseket. 

 

Ismeri a 

vendéglátásban 

használt kézi 

szerszámokat, 

gépeket, 

berendezéseket és 

eszközöket, valamint 

azok használati 

lehetőségeit. 

 

 

 

 

Társas 

helyzetekben figyel a 

körülötte lévőkre. 

Betartja a 

vendáglátó kézi 

szerszámokra, 

gépekre, 

berendezésekre 

vonatkozó 

balesetvédelmi 

előírásokat, képes a 

balesetveszélyes 

helyzeteket 

megelőzni és 

elhárítani. 

 

 

 

 

6 

Napi munkáját a 

vendéglátásra és 

turisztikára 

vonatkozó munka- és 

tűzvédelmi, 

egészségvédelmi, 

környezetvédelmi 

szabályok, 

Ismeri a 

vendéglátás- 

turizmus 

tevékenységeire 

vonatkozó munka- és 

tűzvédelmi, 

környezetvédelmi 

előírásokat és 

 

Munkavégzés közben 

felelősségteljesen 

viselkedik, probléma 

esetén higgadtan 

hajtja végre a 

szükséges teendőket. 

 

Saját tevékenysége 

közben betartja a 

munkavédelmi, 

balesetelhárítási 

tűzbiztonsági 

környezetvédelmi 

előírásokat. 
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előírások alapján 

végzi. 

teendőket. 

 

 

7 

Az élelmiszerek 

tárolását a FIFO 

elvek alapján végzi. 

 

Alapszinten ismeri a 

FIFO elv lényegét. 

Figyelemmel kíséri a 

szavatossági időt a 

nyersanyagok 

szakosított 

tárolásánál. 

Instrukciók alapján 

végzi a nyersanyagok 

helyes, szakszerű 

tárolását. 

 

 

8 

 

A receptúrában 

szereplő 

mennyiségeket 

kiméri. 

Ismeri a tömeg és 

űrtartalom 

mértékegységeket, a 

mértékegységek 

átváltását, a tárázás 

helyes alkalmazását, a 

mérés műveletét. 

 

Törekszik a 

receptúrában 

szereplő 

mértékegységek 

pontos betartására. 

 

 

Felelősségteljesen és 

önállóan végzi 

mérési feladatait. 

 

 

9 

 

Szálláshelyet ajánl a 

vendég igényei 

alapján, a saját 

régiójában. 

 

 

Azonosítja a 

szálláshelyek 

különböző típusait. 

Törekszik a 

szálláshelyek minél 

szélesebb 

kínálatának a 

megismerésére, 

elsősorban saját 

régiójában. 

 

Az igény alapján 

kiválasztott 

szálláshelyet és 

szolgáltatásait 

önállóan bemutatja. 
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10 

Saját turisztikai 

régiójában 

megtalálható 

turisztikai, vonzerőiket 

és adottságokat 

megkülönböztet. 

Ajánlja a saját 

régiójában 

megtalálható 

legjelentősebb 

nemzetközi turisztikai 

vonzerővel rendelkező 

helyszíneket, 

rendezvényeket. 

 

 

Ismeri az ország és saját 

régiójának turisztikai 

attrakcióit, vonzerőit, a 

régiót meghatározó 

természeti adottságokat, 

különös tekintettel a 

gyógyturizmusra, 

fesztiválokra, 

gasztronómiára. 

 

 

 

 

Törekszik 

tudásának 

horizontális és 

vertikális bővítésére a 

turisztikai 

látványosságok 

területén. 

Iránymutatás 

alapján, előzetes 

felkészülés után, 

önállóan vagy 

társaival 

együttműködve 

projektmunka 

keretében bemutatja 

turisztikai régiójának 

egy-egy jellemző 

attrakcióját, 

vonzerejét 

(rendezvényt, 

fesztivált, 

gyógyturisztikai 

attrakciót). 

 

 

11 

 

Éttermi alapterítést 

végez a szakmai 

előírások alapján. 

Ismeri az alapterítés 

előírásait, a terítés 

lépéseit, a terítéshez 

használt eszközöket. 

 

Törekszik az 

előírások szerinti, 

hibátlan terítésre. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

önállóan készíti az 

alapterítéket. 

 

 

 

12 

Fogadja a vendéget, 

ismerteti az ételeket és 

italokat, az 

elkészített ételeket és 

italokat svájci 

felszolgálási 

módban 

felszolgálja. 

 

 

Ismeri a vendéglátó 

üzletben a 

vendégfogadás és a 

svájci felszolgálási mód 

szabályait. 

 

Törekszik a 

vendégekkel 

szemben a lehető 

legudvariasabb 

magatartást 

tanúsítani. 

 

Betartja a szakma 

szabályait 

kommunikációja, 

vendégfogadás és az 

étel- és ital 

felszolgálás során. 
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13 

 

 

 

 

Receptúra alapján 

alkoholmentes kevert 

italokat készít. 

 

Ismeri (Lucky Driver; 

Shirley Temple; 

Alkoholmentes Mojito; 

Alkoholmentes Pińa 

Colada) 

elkészítésének 

módját, alapanyait, a 

kevert ital készítés 

lépéseit. 

Törekszik a termék 

receptúrájának 

megfelelő anyagot 

kiválasztani. 

Törekszik az 

elkészített ételek és 

italok recept szerinti 

hibátlan 

elkészítésre, 

odafigyel a 

technológiai 

lépések pontos 

betartására. 

 

 

 

Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

önállóan készíti el a 

kevert italokat. 

 

 

14 

 

Vendég előtt ételek 

készít 

(desszertkészítés, 

salátakeverés) 

Ismeri a vendég előtt 

készíthető desszerteket 

és salátákat, az 

elkészítésükhöz használt 

eszközöket. 

 Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

önállóan készíti a 

megismert ételeket. 

 

 

 

 

15 

 

A cukrászati 

készítményekhez 

használt alap és 

járulékos anyagokat, 

íz, illat, és állomány, 

alapján 

megkülönbözteti. 

Ismeri a cukrászati 

termékkészítéshez 

használt nyersanyagok, 

járulékos anyagok 

általános és érzékszervi 

tulajdonságait, a 

nyersanyagromlás 

jellemzőit. 

 

 

Betartja a 

nyersanyagokra, 

járulékos anyagokra 

vonatkozó minőségi 

követelményeket. 
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16 

Kiválasztja a zöldség 

és gyümölcs 

előkészítéshez, 

daraboláshoz 

szükséges 

eszközöket, kézi 

szerszámokat. 

Ismeri a zöldség és 

gyümölcs 

előkészítéshez és 

daraboláshoz használt, 

konyhai 

kéziszerszámokat, 

eszközöket és azok 

biztonságos 

használatát. 

 

Végrehajtja a kiszabott 

feladatot, gazdasásosan 

és esztétikusan végez 

előkészítő és tisztító 

műveleteket. 

 

 

A balesetvédelmi és 

munkavédelmi 

előírások betartása 

mellett, önállóan 

dolgozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

Cukrászati 

alapműveleteket 

végez (előkészítő 

műveleteket, 

tésztakészítő, 

tésztafeldolgozó sütő, 

töltelékkészítő, 

befejező 

műveleteket). 

Ismeri az anyagok, 

eszközök előkészítő 

műveleteit, az 

egyszerűbb 

technológiájú 

cukrászati tészták 

készítését, (a gyúrt 

omlós, kevert omlós, 

forrázott 

tészta, felvert tészták) 

feldolgozását, sütését és 

az ezekből készült 

egyszerűbb 

termékek 

előállítását. Ismeri a 

termékekhez tartozó 

töltelékek készítését, 

felhasználását, a 

termék betöltését, 

 

 

 

 

 

 

Rendszerezi, 

feladatait összefűzi a 

tevékenységeket, 

fogékony az 

információk 

befogadásra, 

odafigyel a 

cukrászati termékek 

helyes 

technológiájára. 

 

 

 

 

 

 

 

Előzetesen 

begyakorolt 

cukrászati 

alapműveletek 

alapján önállóan 

készíti a megismert 

termékeket. 
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befejező műveleteit a 

kreatív díszítés 

alapjait. 

 

 

18 

 

Konyhatechnológia i 

alapműveleteket (sütés, 

főzés, párolás, pirítás, 

grillezés) végez. 

 

 

Ismeri a 

konyhatechnológiai 

alapműveleteket. 

 

Az étel jellegének 

megfelelő 

ízesítésre, 

fűszerezésre 

törekszik. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

konyhatechnológiai 

műveleteket 

önállóan elvégzi a 

megismert ételek 

esetében. 
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19 

 

Ételek 

elkészítéséhez 

használatos fűszereket, 

ízesítőket felismeri, 

arányosan használja, 

megkülönbözteti 

azokat. 

 

 

Az ételkészítés során 

használt fűszerek, 

ízesítők 

tulajdonságaival, íz 

jellemzőivel 

tisztában van. 

Ügyel a 

nyersanyagok, 

ízesítő anyagok 

szakszerű kezelésére 

tárolására, a 

minőségük 

megőrzésére. 

Kizárólag 

megfelelő 

minőségű 

fűszereket használ. 

 

 

 

Ellenőrzi használat 

előtt a fűszerek 

frissességét és 

szavatossági 

idejüket. 
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konyhatechnológia i 

műveleteket 

(előkészítő, 

elkészítő, kiegészítő, 

befejező) végez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanuló ismeri az 

alapanyagok 

megfelelő 

előkészítését, az ételek 

elkészítéséhez 

tartozó teljeskörű 

munkafolyamatokat. 

Különféle 

konyhatechnológiai 

eljárásokkal 

ételeket készít, 

tálalásig igény 

szerint melegen 

tartja, 

hűti az ételt, Az 

étkezés típusának 

jellegének 

megfelelően tálal és 

díszít, 

betartja a munka- és 

balesetvédelmi, 

HACCP, 

környezetvédelmi, 

valamint más 

hatósági 

előírásokat, 

tisztán tartja a 

munkahelyét, gépeket, 

berendezéseket és 

kéziszerszámokat. 

Munkáját idő és 

műveleti sorrend 

szerint pontosan 

áttekinteni, 

logikusan 

megtervezi, és 

előkészíti a 

szükséges 

alapanyagokat és 

eszközöket, 

törekszik az 

alapanyagok 

gazdaságos 

felhasználására. 

 

Munkáját gyakorlati 

szempontból logikus 

sorrendben, gyorsan, 

időre, határozottan, 

csak a szükséges 

eszközöket 

használva, tisztán 

elvégezni. 
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6.3 Szakirányú oktatás szakmai követelményei 

 

 

Sorszám 

Készségek, képességek  

Ismeretek 

Elvárt viselkedésmódok, 

attitűdök 
Önállóság és felelősség mértéke 

 

1 

Megérti, értelmezi a 

felettesei 

(vezetőszakács, 

Ismeri a feladatok 

elvégzésének 

sorrendjét, a 

Választási lehetőség esetén 

az ésszerűség 

és a szakmaiság 

A napi munkafeladatok 

elvégzése közben 

 főszakács, 

élelmezésvezető, 

főszakács-helyettes, 

élelmezésvezető- 

helyettes) kéréseit 

munkavégzés közben. 

megvalósítással 

kapcsolatos vezetői 

elvárásokat. 

mentén választja az 

optimális 

feladatmegoldást. 

erkölcsi és anyagi felelőssége 

tudatában cselekszik, a felettes 

utasításai alapján végzi napi 

munkáját. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Konyhatechnológiai alap- 

és különleges műveletek 

végez. 

Ismeri az 

ételkészítési 

műveleteket 

horizontálisan és 

vertikálisan. Ismeri az 

ételkészítési 

trendeket, új 

irányzatokat, 

megjelenő új 

technológiákat. 

Az étel jellegének 

megfelelő ízesítésre, 

fűszerezésre 

törekszik. Az 

elkészülő étel 

(ízében, állagában, 

kinézetében) 

legmagasabb élvezeti 

értékének elérésére 

törekszik. 

A 

konyhatechnológiai műveleteket 

önállóan elvégzi, teljes 

mértékben 

felelősséget vállal az által elkészített 

étel minőségéért és 

mennyiségéért. 
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3 

Megkülönbözteti az íz, 

illat, állomány, textúra 

alapján, a 

vendéglátóipar által 

használt alapanyagokat 

(fűszerek, ízesítő 

anyagok, zöldségek, 

gyümölcsök). 

 

Az ételkészítés során 

használt fűszereket, 

ízesítőket, 

alapanyagokat ismeri. 

 

Friss és szárított 

fűszernövényekkel, ízesítő 

szerekkel, jellegzetes 

karaktert kölcsönöz az 

ételeknek. 

 

Az ízhatások elérése érdekében, 

megfelelő mértékkel ízesít, fűszerez, 

az étel 

jellegének megfelelően. 

 

 

 

 

 

4. 

 

Kiválasztja az 

ételkészítéshez 

(előkészítéshez, 

elkészítéshez és a 

befejező 

műveletekhez) 

használatos 

vendéglátóipari 

eszközöket, 

szerszámokat. 

Ismeri a 

vendéglátóipar 

termelő 

tevékenységéhez 

használt gépeket, 

konyhai 

kéziszerszámokat, 

eszközöket és 

berendezéseket 

vertikálisan és 

horizontálisan, azok 

biztonsági 

előírásait. 

 

 

 

 

Gazdaságosan és 

esztétikusan végez 

ételkészítő és tisztító 

műveleteket. 

A balesetvédelmi és munkavédelmi 

előírások betartása mellett önállóan 

dolgozik. A tűz és balesetvédelmi 

szabályok betartása mellett az 

idevonatkozó HACCP 

szabályzatban szereplő előírást is 

gondosan betartja. 
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5. 

 

Munkáját a hatályos 

munkaügyi 

jogszabályoknak 

megfelelően végzi, 

adaptálva azt, a 

vendéglátó 

tevékenységre 

jellemzőkkel. 

 

Ismeri a Munka 

Törvénykönyv, a 

kollektív szerződés, a 

munkaszerződés 

munkavégzésre 

vonatkozó szabályait. 

Munkája során szem előtt 

tartja a 

munkavégzésére 

vonatkozó szabályokat, 

előírásokat. 

Munkavállalóként a 

munkahely vagyonának 

megőrzésére törekszik. 

 

 

Betartja a munkaügyi szabályokat és 

felelősséget vállal saját 

munkavégzésért. 

 

7 

Hidegkonyhai 

előkészítő, elkészítő és 

befejező 

műveletek végez, 

Ismeri a modern 

hidegkonyhai 

termékek 

előkészítési és 

Rendszerezi feladatait, 

összefűzi a 

tevékenységeket, fogékony 

az 

Önállóan készíti a modern és 

klasszikus 

hidegkonyhai termékeket. 

 (sütés, főzés, párolás, 

gőzölés, dermesztés, 

smirzírozás, 

glasszolás), az elkészült 

ételeket a 

jellegüknek 

megfelelően tárolja. 

elkészítési 

folyamatát. 

Tisztában van a 

szakszerű tárolási 

szabályokkal. 

információk befogadásra, 

odafigyel a hidegkonyhai 

technológiák betartására. 
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8 

Képes megkülönböztetni 

a rendezvények 

catering típusait 

(állófogadás, 

ültetett állófogadás, 

kávészünet). A 

megrendelői 

igények alapján 

összeállítja, megtervezi a 

rendezvény 

jellegének 

megfelelő menüt. A 

vendéglátó üzlet napi 

tevékenységéhez 

szükséges menüket állít 

össze, figyelembe veszi 

az üzlet jellegét és a 

szezonalitást. 

 

 

 

 

 

 

Ismeri a különböző 

vendéglátó 

rendezvényeket, a 

rendezvényekre 

vonatkozó 

menüösszeállítás 

szempontjait, 

szabályait, 

munkafázisait. 

 

 

 

 

 

 

 
Kreativitásából eredő 

ötleteivel színesíti a 

megrendelő 

elképzeléseit, 

tanáccsal láthatja el igény 

esetén. 

 

 

 

A munka jellegének és a megrendelés 

létszámának függvényében csapatot 

szervez, a munkafolyamatokat 

irányítja, felügyeli és lebonyolítja. 

Önállóan tesz javaslatot a 

szezonalitás és a rendezvény 

jellegének megfelelő, megvalósítható 

menüösszeállításra. 
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9 

 

 

A vendéglátó üzlet 

működéséhez szükséges 

árukészletet felméri, árut 

rendel, árut vesz át 

(mennyiségi, 

minőségi, érzékszervi 

szempontok 

szerint), raktároz a FIFO 

elv szerint. 

Ismeri az üzlet 

működéséhez 

szükséges árukészlet 

kiszámításának 

módját, az 

árubeszerzés 

lehetőségeit és 

alternatíváit. 

Ismeri a minőségi, 

mennyiségi, érték 

szerinti áruátvétel 

szabályait, 

követelményeit. Ismeri 

a FIFO elvet. 

 

 

A raktárkészlet 

meghatározásánál, 

tulajdonosi felfogás 

szerint gondolkodik, nem 

halmoz fel 

többletkészletet. 

Munkája során magára 

nézve 

kötelezőnek fogadja el az 

áruátvétel szabályait. 

 

 

 

 

Erkölcsi szempontok és a 

munkaszerződésében foglaltak 

szerint, anyagi felelősséget vállal a 

rábízott készletekre. 

 

 

 

10 

 

Árut vételez, és 

megrendelési mennyiséget 

számol, az üzlet napi 

munkamenetét 

Ismeri a vételezési és 

rendelési 

mennyiség 

kiszámításának módját, 

a 

megrendelés 

munkafolyamatait 

Pontosan, precízen elvégzi 

a szükséges rendelési 

mennyiség kiszámolását, 

gondosan figyel a 

befolyásoló 

tényezőkre. 

 

Szakmai felügyelet mellett végzi a 

rábízott vételezési és 

árumegrendelési munkafolyamatot. 

 biztosítja. és az azokat 

befolyásoló 

tényezőket. 
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11 

 
Veszteséget és 

tömegnövekedést számol. 

Ismeri a veszteség és 

tömegnövekedés 

kiszámításának 

módját. 

 
Törekszik számításai 

közben a pontosságra. 

 
Felelősségteljesen és önállóan végzi 

számítási feladatait. 

 

 

 

 

 

 

12 

Adott rendezvényhez 

eszközlistát és 

nyersanyaglistát állít 

össze, figyelembe veszi a 

menükínálatot, valamint a 

rendezvény 

lebonyolításához 

szükséges 

alapanyagmennyisé get, 

eszközöket és 

berendezéseket. 

 

 

 

Ismeri az 

eszközmennyiség és 

alapanyagmennyis ég 

megállapításának 

módszertanát. 

 

 

Törekszik a 

megrendelő 

szempontjai által 

megtervezni a rendezvény 

lebonyolítását, szem előtt 

tarja a 

megvalósíthatóságot, a 

célszerűséget és a 

minőséget. 

 

 

 

 

Felügyelet mellett és munkatársaival 

egyeztetve 

összeállítja a szükséges eszközöket és 

alapanyagokat. 

 

 

 

13 

 

 

Készletekkel 

gazdálkodik. 

 

Ismeri a készlet 

típusokat, a 

szakosított tárolás 

jelentőségét. 

Felismeri a 

készletcsökkenés és 

készletnövekedés okait. 

Észreveszi a 

készletezés 

ráfordításainak 

jelentőségét. 

 

Önállóan, precízen megállapítja és 

optimális szinten tartja a készletek 

nagyságát az 

üzletben. 
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14 

 

Árukosárból 

menüsort állít össze és 

készít el. 

 

Ismeri az optimális 

alapanyag- 

technológia 

párosításokat. 

Törekszik az 

árukosárból 

létrehozható 

tökéletes menü 

elkészítésére. 

Felelősségteljesen és önállóan végzi a 

menütervezést, 

összeállítást és az elkészítést. 
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7.  Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

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

7.2 Írásbeli vizsga 

7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: - 

7.2.2 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: nem releváns 

7.2.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: - 

7.2.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: - 

 

7.3 Gyakorlati vizsga 

7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapvizsga gyakorlata 

7.3.2 A vizsgatevékenység leírása 

 

A) vizsgarész: Konyhatechnológiai tevékenység: 

Szakmai területenként meghatározott műveletek, munkafeladatok önálló elvégzése. A munkaterület birtokbavétele, 

ellenőrzése. Egy megadott étel elkészítéséhez szükséges alapanyagok előkészítése, az étel konyhatechnológiai úton történő 

elkészítése, esztétikus tálalása, az étel jellegének megfelelően történő díszítése 3 normál adagban. A munkaterület, 

munkavégzés utáni alapos tisztítása, beleértve a vizsga során használt eszközöket, berendezéseket is. A vizsgázó a 

vizsgatevékenység alatt folyamatosan figyel a vele párhuzamosan dolgozó tanulótársaira, a többi vizsgázóra. A tűz-, munka- 

és balesetvédelmi előírásokat szigorúan betartja. 
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Időtartam: 90 perc 

 

A vizsgázó az alábbi ételek közül egy ételt készít el: 

1) Zöldséges rizottó 

2) Hal tempura (magyar fehérhúsú halból), friss kevertsalátával, citrusos vinagrette öntettel 

3) Natúr csirkemell filé, tejszínes gombamártással, párolt rizzsel 

4) Parajkrém leves, buggyantott tojással 

 

B) vizsgarész: Cukrászati termékkészítés 

A vizsgázó megadott cukrászati termékek közül egyet készít el a tanult technológia és a rendelkezésre álló receptúra szerint. 

 

Cukrászati termékek: 

1) 10 szelet piskóta rolád barackízzel töltve, 

2) 10 db linzerkarika barackízzel töltve 

3) 500 gramm fánkocska ízesített tejszínhabbal töltve forrázott tésztából 

4) 500 gramm barackízzel töltött Néró teasütemény Időtartam: 90 perc 

C) vizsgarész: Értékesítési tevékenység: 

A vizsgázó előkészíti az éttermet, majd megterít 2 főre, fogadja a vendégeket, készít a részükre 2 adag alkoholmentes kevert italt, 

és 2 adag főételt, 2 adag desszertet felszolgál a vendégeknek. A vizsgázó 1 alkoholmentes kevert italt készít el 3 adagban (2 adagot 

a vendégek, 1 adagot a vizsgabizottság részére kóstolás céljából) a tanult receptúra szerint: 

 

Elkészíthető alkoholmentes kevert italok: 

1) Lucky Driver 

2) Shirley Temple 

3) Alkoholmentes Mojito 

4) Alkoholmentes Pińa Colada 
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A felsorolt alkoholmentes kevert italok receptúrái megtalálhatók az érvényben lévő IBA listán. Időtartam: 60 perc 

D) vizsgarész: Portfólió készítése 

 

A vizsgázó az iskola székhelye szerinti régióban megtalálható, a tanuló által választott egy turisztikai attrakciót és egy szálláshelyet és annak 

szolgáltatásait bemutatja. A bemutatót elektronikus formában, szövegszerkesztő program használatával készíti el, a vizsgát szervező szakképző 

intézmény által megadott határidőre és e-mail címre beadja. 

Az elkészített dokumentum formai követelményei: terjedelme a fedőlapon (téma megnevezése, készítő megnevezése, dátum) kívül 2-5 A4-es 

oldal (betűtípus:Times New Roman/Arial , betűméret: 12, szövegtörzs sorkizárt), tartalma tagolt, kiemeléseket tartalmaz. A képek és a 

forrásmegjelölés mellékletben szerepeltethetőek a minimum terjedelmen felül. 

A vizsga keretében szóban és PPT formátumban prezentálja. Időtartam: nem releváns 

A vizsgatevékenységek között szünetet kell biztosítani a vizsgázók részére, amely nem képezi a 

vizsgatevékenység részét. 

7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 250 perc 

7.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 100 % 

7.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. 

 

Vizsgarész/közös értékelési 

szempont 

Értékelési szempontok Maximális 

pontszám 
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A) Konyhatechnológiai 

tevékenység 

Érzékszervi szempontok alapján történő értékelés: 

Illat, kinézet, íz. 

Ételkészítési szabályok szempontjai szerint: 

Az étel hőmérséklete, állaga, hőkezelésének 

megfelelősége. 

Tálalási szabályok szempontjai szerint: Megfelelő 

arányban vannak a fogás elemei. Esztétikus 

elrendezés és díszítés. 

Tányér épsége, tisztasága. 

25 

B) Cukrászati 

termékkészítés 

A tésztakészítés technológiájának betartása a 

feldolgozás egyenletessége. 

A kisült tészta állaga. 

A késztermék termék íze, megjelenése, tálalása. 

25 

C) Értékesítési tevékenység Ügyel a kommunikációra, szakmailag
 meggyőző, 

előadása figyelemfelkeltő, élményteli. 

25 



786 
 

D) Portfólió készítés Tartalmi követelmények: 

a régió földrajzi elhelyezkedésének bemutatása; 

a régió társadalmi, gazdasági, természeti, kulturális, 

gasztronómiai adottságainak bemutatása; 

a turisztikai régió választott attrakciójának átfogó 

bemutatása; 

a szálláshely és szolgáltatásainak átfogó bemutatása; 

Formai követelmények: 

terjedelme a fedőlapon (téma megnevezése, készítő 

megnevezése, dátum) kívül 2-5 A4-es oldal 

(betűtípus:Times New Roman/Arial , 

betűméret: 12, szövegtörzs sorkizárt), 

tartalma tagolt, kiemeléseket tartalmaz. 

A képek és a forrásmegjelölés mellékletben 

szerepeltethetőek a minimum terjedelmen felül. 

25 

Összesen 100 

 

 

7.3.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

7.3.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte. 

 

 

 

7.4 Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma 
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Ágazati 

alapoktatás 

megnevezése 

 

FEOR-szám 

 

FEOR megnevezése 

Alapvizsgával betölthető 

munkakör(ök), tevékenységek 

Turizmus- 

vendéglátás 

ágazati 

alapoktatás 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

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

8.  A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

8.1 Szakma megnevezése: Szakács 

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. 

8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

8.3 Központi interaktív vizsga 

8.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kombinált online vizsga 

8.3.2 A vizsgatevékenység leírása 

- Szezonális alapanyagok használata - feleletválasztó feladat (többszörös választás) 

- Heti vagy alkalmi menü összeállítása - feleletalkotó feladat (kiegészítés) 

- Rendezvényekkel kapcsolatos teendők - feleletalkotó feladat (rövid válasz) 

- Áruátvétel - feleletválasztó feladat (válaszok illesztése) 

- Élelmiszer és árukészlet ellenőrzése - feleletalkotó (kiegészítés) 

- Anyagfelhasználás kiszámítása - feleletalkotó (kiegészítés) 

- Vételezés, rendelési mennyiség megállapítása - feleletalkotó (rövid számítás) 

- Raktározás - feleletválasztó feladat (többszörös választás, válaszok illesztése) 

- Árképzés - feleletalkotó (rövid számítás) 
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8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 % 

8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

Szezonális alapanyagok használata - feleletválasztó feladat (többszörös választás) 10 % 

Heti vagy alkalmi menü összeállítása - feleletalkotó feladat (kiegészítés) 20 % 

Rendezvényekkel kapcsolatos teendők - feleletalkotó feladat (rövid válasz) 10 % 

Áruátvétel - feleletválasztó feladat (válaszok illesztése) 10 % 

Élelmiszer és árukészlet ellenőrzése - feleletalkotó (kiegészítés) 10 % 

Anyagfelhasználás kiszámítása - feleletalkotó (kiegészítés) 10 % 

Vételezés, rendelési mennyiség megállapítása - feleletalkotó (rövid számítás) 10 % 

Raktározás - feleletválasztó feladat (többszörös választás, válaszok illesztése) 10 % 

Árképzés - feleletalkotó (rövid számítás) 10 % 

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

8.4 Projektfeladat 

8.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsga 

8.4.2 A vizsgatevékenység leírása: 

 

A) Vizsgarész: Portfólió: a tanuló haladásáról és eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló gyakorlati oktató vagy 

szaktanár által hitelesített dokumentum. 

 

Tartalma: (kötelezően tartalmazza a következő terület mindegyikére vonatkozóan elkészített dokumentumokat) 

 

A tanuló szakmai fejlődését alátámasztó dokumentum tartalmazza: 

• A szakmai oktatás során végzett legalább 2 ételkészítési termékcsoport egyéni feladatmegoldásait, szakmai észrevételeit, a 

tanuló által készített termékek bemutatását. Minden terméket képekkel kell illusztrálni 

• Beszámoló munkahelyi rendezvényekről, versenyekről, kiállításokról szakmai továbbfejlődés lehetőségeiről fényképekkel 
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szakmai leírással 

• Önéletrajz 

• Önreflexió az egész portfólióra vonatkozóan: jövőkép, saját tanulási folyamat önértékelése erre reflektálás 

 

Formája: PDF dokumentum összeállítása szöveges anyagokból, képekből. 

Terjedelem: Minimum 8, maximum 10 db A4-es oldal fedlap (téma megnevezése, készítő megnevezése, dátum), tartalomjegyzék és mellékletek 

nélkül. A képek mellékletben szerepeltethetők a minimum terjedelmen felül, ezeket a szöveg megfelelő helyén kell meghivatkozni 

Betűforma és nagyság: Times New Roman betűtípus 12-es betűnagyság. A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: 

6 hónap. 

A portfólió leadási határidejét a vizsgaszervező határozza meg. 

B) Vizsgarész: Menüsor elkészítése 

 

A vizsga előtt 180 nappal megismert, 4 db, a vizsgaszervező által összeállított nyersanyagkosárhoz (szezonális és regionális 

alapanyagokat tartalmaz) a jelöltnek össze kell állítania kosaranként 4 db négyfogásos menüsort, azaz összesen 16 db menüsort. A 

menüsoroknak tartalmaznia kell az ételek receptúráját és technológiai leírását. A menüsort úgy kell összeállítania, hogy az 

előkészítésre 30 perc, az elkészítésére maximum 225 perc áll rendelkezésre a szakmai vizsgán. 

 

A vizsgázó által összeállított menüsorokat az első vizsgatevékenységet megelőző 14. napig le kell adnia a vizsgaszervező részére. 

A vizsgabizottságnak döntést kell hoznia, hogy a leadott menük megfelelnek-e a szakmai elvárásoknak. A menüsorok elfogadásáról 

vagy elutasításáról a vizsgázót a vizsga megkezdését megelőzően, legalább 24 órával korábban értesíti a vizsgaszervező. 

 

Elutasítás esetén: a vizsgázó nem főzheti le a saját maga által összeállított menüsorok egyikét sem. Amennyiben a 4 menüsor nem 

felel meg a szakmai elvárásoknak, a vizsgabizottság összeállít a vizsgázó számára a korábban megadott nyersanyagkosarak alapján 

egy pótmenüt, melyet előzetesen nem bocsájt a vizsgázó rendelkezésére. A vizsga napján a vizsgázó ezt a pótmenüsort főzi le. 

Elfogadás esetén: 
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Amennyiben az előzetesen összeállított 4 menüsor megfelel a szakmai elvárásoknak a vizsgázó a vizsga napján nyersanyagkosarat 

húz (az előzetesen összeállított 4 nyersanyagkosarak közül) és a kihúzott nyersanyagkosárra saját maga által előzetesen összeállított 

és a vizsgabizottság által jóváhagyott négyfogásos menüjét főzi le. A vizsgabizottság az előzetesen megtervezett menübe, 

kötelezően a vizsga napján kijelöl egy új alapanyagot vagy technológiát, amit a vizsgázónak be kell építenie a tervezett menüsorba, 

a vizsga napján. 

 

A vizsgázó feladata: 

A vizsgán a szakmai előírásoknak megfelelő tiszta, teljes munkaruházatban jelenjen meg. A receptúrának megfelelő árut vegyen 

fel a vizsgaszervező által kijelölt személytől, munkaterületén tartsa be a higiéniai előírásokat. Az összeállított menüsort a receptúra 

alapján el kell készítenie 4 fő részére, majd az ételeket tálalnia kell. 

 

A nyersanyagokat a vizsgaszervező részéről a vizsgára úgy kell előkészíteni, hogy azok további előkészítése 15 - 30 perc alatti 

időintervallumban megoldható legyen, a vizsgázó az előkészítő tevékenységét maximum 30 perc után be kell, hogy fejezze. 

A vizsgát 255 perc (4 óra és 15 perc) leteltével be kell fejezni. 

 

A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés a tanult idegen nyelven Időtartam: 20 perc 

• szakmai szókincs 

• konkrétumok ismertetése a beszélgetés során 

• munkafolyamatok ismertetése 

• idegennyelv-használat nyelvhelyessége 

• szakmai szókincs 

 

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 275 perc 

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 % 

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A) Portfólió 
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Portfólió tartalma Elérhető százalék 

A szakmai oktatás során végzett 

legalább 2 ételkészítési 

temékcsopor feladatmegoldásait, 

szakmai észrevételeit, a tanuló 

által készített termékek 

bemutatását fényképekkel 

szakmai leírással 

40% 

Beszámoló fényképekkel szakmai 
leírással munkahelyi 
rendezvényekről, versenyekről, 
kiállításokról  szakmai 
továbbfejlődés lehetőségeiről. 

30% 

Önéletrajz 10% 

Reflexiót tartalmazó 
dokumentum, mely értékeli saját 
fejlődését a képzés során 

20% 

 

B) Menüsor elkészítése  

A vizsgázó ruházata, személyi higiéniája 5 % 

Mise en place 5 % 

Tisztítás, darabolás, vágás 10 % 

Hőkezelés megfelelősége 10 % 

Étel tálalási megjelenése 5 % 

A menü komplexitása 10 % 

A fogások elemeinek arányossága 10 % 
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Munkaterület tisztasága 10 % 

A vizsgázó kreativitása 5 % 

Az ételek íze 10 % 

Szakmai beszélgetés magyar és idegen nyelven 

 

 

A két vizsgarész aránya: 

20 % 

A) Portfólió 20 % 

B) Menüsor elkészítése 80 % 

 

 

8.4.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte. 

8.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:-- 

8.6 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:-- 

● Bain marie 

● Burgonyakoptató - burgonya szeletelő - zöldség szeletelő 

● Egyetemes konyhagép 

● Elektromos kisgépek 

● Főző-sütőedények 

● Főzőüst 

● Grillező - rostlap 

● Húsdaráló 

● Hűtők - fagyasztók - sokkolók 

● Kézi szerszámok 

● Kézi turmix 

● Kombisütő - gőzpároló 

● Konfitáló - lassú sütő 

● Konyhai kiegészítő eszközök 

● Kutter - pépesítő 
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● Mérleg 

● Mikrohullámú készülékek 

● Mosogatógép - edénytisztító gép - evőeszköz szárító 

● Mosogatómedencék 

● Munkaasztalok 

● Olaj-gyorssütő 

● Regeneráló szekrény 

● Rostsütő 

● Rozsdamentes pultok állványok 

● Salamander 

● Salátacentrifuga 

● Serpenyők 

● Sokkoló 

● Sous-vide gép 

● Sütők 

● Számítógép 

● Szeletelő 

● Tűzhelyek 

● Vágólapok 

● Vákuumcsomagoló gép 

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

8.8 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 20%, 
Szakmai vizsga: 80 % 

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok:-- 

 

 

9.  A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

 vonatkozó sajátos feltételek: - 
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10.  Részszakma 

 

 

10.1 Részszakma alapadatai 

10.1.1 A részszakma megnevezése: Szakácssegéd 

10.1.2 A részszakma órakerete: 600 óra 

10.1.3 A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 2 

10.1.4 A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 2 

10.1.5 A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 

10.2 A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása 

 

 

 

10.3 A részszakma legjellemzőbb FEOR száma 
 

Részszakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Szakácssegéd 9236 Konyhai kisegítő 

A szakácssegéd a meleg és hidegkonyhai munka során kiegészítő és segítő munkát végez. 

Feladata a szakácsok munkájának segítése. Napi munkatevékenységét felettesei utasítása alapján 

végzi. Konkrét feladatai közé tartozik a vendéglátó termelés során használt alapanyagok és 

nyersanyagok tisztítása és előkészítése. Zöldségeket, gyümölcsöket tisztít, pucol, darabol, 

szeletel és előkészíti azokat a főzéshez, sütéshez. Felelőssége a konyha tisztántartása, higiénia 

előírások betartása. Munkáját és feladatait minden esetben nagy odafigyeléssel és pontossággal 

végzi. 
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10.4  A szakképzésbe történő belépés feltételei 

10.4.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése 
 

10.5 Alkalmassági követelmények 

10.5.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

10.5.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges 

10.6 Eszközjegyzék a részszakmákra 

● Burgonyakoptató - burgonyaszeletelő - zöldség szeletelő 

● Egyetemes konyhagép 

● Elektromos kisgépek 

● Főző-sütőedények 

● Kézi szerszámok 

● Kézi turmix 

● Mérleg 

● Mosogatógép - edénytisztító gép - evőeszköz szárító 

● Mosogatómedencék 

● Munkaasztalok 

● Olaj-gyorssütő 
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10.7 Részszakma szakmai kimeneti követelményei 
 

Sorszám 

Készségek, képességek  

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, attitűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

 

 

 

 

1 

Megérti, értelmezi a felettesei 

(vezetőszakács, főszakács, 

élelmezésvezető, főszakács 

helyettes, 

élelmezésvezető helyettes) 

kéréseit, utasításait. 

 

Ismeri a vendéglátó 

üzletben működő hierarchiát, 

munkaköri 

leírásában szereplő pontos 

feladatait. 

 

 

 

Törekszik a kiadott utasítások 

pontos végrehajtására. 

 

 

A feladat 

elvégzése közben erkölcsi 

és anyagi felelőssége 

tudatában cselekszik. 
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2 

 

 

 

Kiválasztja a zöldség, 

gyümölcs és húsfélék 

előkészítéshez, 

daraboláshoz szükséges 

eszközöket, kézi 

szerszámokat, 

továbbá egy adott ételhez a 

receptúrában szereplő 

megfelelő alapanyagokat. 

 

Ismeri a zöldség, gyümölcs és 

hús előkészítéshez, illetve 

daraboláshoz használt, 

konyhai kéziszerszámokat, 

eszközöket és azokat 

biztonságosan használja. 

Ismeri a FIFO elvet. 

Alapszinten ismeri a 

vendéglátásban használt 

alapanyagokat és azok 

legjellemzőbb tulajdonságait. 

Végrehajtja a kiszabott 

feladatot, gazdaságosan és 

esztétikusan végez előkészítő 

és 

tisztító 

műveleteket. Törekszik a 

megfelelő minőségű 

nyersanyag 

kiválasztására. 

Társas helyzetekben figyel a 

körülötte lévőkre, képes a 

balesetveszélyes helyezeteket 

megelőzni és elhárítani. 

 

 

 

 

A balesetvédelmi és 

munkavédelmi előírások 

betartása mellett, önállóan 

dolgozik, betartva a FIFO 

elvet, szükség szerint 

érzékszerveire hagyatkozva 

sorrendet változtat. 

 

 

 

 

3 

Munkáját a vendéglátásra 

vonatkozó 

munkabiztonsági és 

egészségvédelmi 

környezetvédelmi 

szabályok, 

előírások alapján végzi. 

Ismeri a 

munkabiztonsági, 

balesetelhárítási 

tűzbiztonsági 

előírásokat, a teendőket 

rendkívüli 

esetekben. Ismeri a 

környezetvédelmi előírásokat. 

 

 

Felelősségteljesen viselkedik, 

probléma esetén higgadtan 

hajtja végre a szükséges 

teendőket. 

 

Betartja a 

munkabiztonsági, 

egészségvédelmi, 

balesetelhárítási 

tűzbiztonsági 

környezetvédelmi 

előírásokat. 
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5 

 

Az ételek receptúráiban 

szereplő 

mennyiségeket, kiméri. 

Ismeri a tömeg és űrtartalom 

mértékegységeket, a 

mértékegységek átváltását, 

tárázás helyes 

alkalmazását, a mérés 

műveletét. 

 

Törekszik a receptúrában 

szereplő 

mértékegységek pontos 

betartására. 

Önállóan végzi mérési 

feladatait, érzi a 

felelősségét 

az ételekhez szükséges 

pontos mennyiségű 

nyersanyagelőkész ítésnek. 
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10.8 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga 

10.8.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére irányuló képzés 

teljesítése 

10.8.2 Projektfeladat 

10.8.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati feladat 

10.8.2.2 A vizsgatevékenység leírása: A 

vizsgázó feladata: 

• Négyféle zöldséget tisztít, azt négyféle különböző és szabályos formára 

vágja. 

• Konyhában megtalálható előkészítő gépeket szakszerűen beüzemeli, 
tisztán tartja, szét és összeszereli, legalább 3 különböző gép esetében. 

• Feladata elvégzése közben betartja a munkabiztonsági és

 egészségvédelmi, balesetvédelmi és környezetvédelmi 
szabályokat. 

10.8.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

10.8.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100 % 

10.8.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgázó ruházata, személyi higiéniája 10 % 

Tisztítás, darabolás, vágás szabályossága 20 % 

Munkaterület tisztasága 20 % 

Szakszerű eszköz használat 10 % 

Előkészítő gépek szakszerű szét és összeszerelése és tisztántartása 20 % 

Betartja a munka és balesetvédelmi szabályokat 20 % 

 

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

elérte. 

10.9 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi 

feltételek: - 

10.10 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 

feltételek: 

- Burgonyakoptató - burgonyaszeletelő - zöldség szeletelő 

- Egyetemes konyhagép 

- Elektromos kisgépek 

- Főző-sütőedények 

- Kézi szerszámok 

- Kézi turmix 

- Mérleg 

- Mosogatógép - edénytisztító gép - evőeszköz szárító 

- Mosogatómedencék 

- Munkaasztalok 

- Olaj-gyorssütő 

 

10.11 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 
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10.12 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra 
vonatkozó részletes szabályok: - 
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 P R O G R A M T A N T E R V SZAKÁCS 

 

a 

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ágazathoz tartozó 

4 1013 23 05 

Szakács SZAKMÁHOZ 

 

1 A SZAKMA ALAPADATAI 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás 

1.2 A szakma megnevezése: Szakács 

1.3 A szakma azonosító száma: 4 1013 23 05 

1.4 A szakma szakmairányai: — 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Szakácssegéd 

 

 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza- 

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekint- ve az 

órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanmű- helyben, 

termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, és 

minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba 

ágyazottan történő oktatására. 
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A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo- 

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 



803 
 

 

 

6 A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

1/9. 

 

 

2/10. 

 

 

3/11. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 

1. évfo- 

lyam 

 

2. évfo- 

lyam 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 936 806 2318 1080 868 1948 

   

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-
 

te
k

 

 

Munkavállalói ismeretek 

 

18 

 

0 

 

0 

 

18 

 

18 

 

0 

 

18 

Álláskeresés 5   5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5   5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5   5 5  5 

Munkanélküliség 3   3 3  3 

   

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

 

Munkavállalói idegen nyelv 

 

0 

 

36 

 

62 

 

98 

 

0 

 

62 

 

62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  12 11 11+12  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél  12 20 20+12  20 20 

„Small talk” – általános társalgás   11 11  11 11 

Állásinterjú  12 20 20+12  20 20 

   

T
u

ri
zm

u
s-

v
en

d
ég

lá
tá

s 

al
ap

o
zá

s 

 

A munka világa 

 

54 

 

0 

 

0 

 

54 

 

54 

 

0 

 

54 

Alapvető szakmai elvárások 9   9 9  9 

Kommunikáció és vendégkapcsolatok 36   36 36  36 
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Munkabiztonság és egészségvédelem 9   9 9  9 

 

IKT a vendéglátásban 

 

72 

 

0 

 

0 

 

72 

 

72 

 

0 

 

72 

Digitális eszközök a vendéglátásban 36   36 36  36 

Digitális tananyagtartalmak alkalmazása 9   9 9  9 

Digitális eszközök a turizmusban 27   27 27  27 

 

 Termelési, értékesítési és turisztikai 

alapismeretek 

 

432 

 

0 

 

0 

 

432 

 

432 

 

0 

 

432 

A cukrászati termelés alapjai 108   108 108  108 

Az ételkészítés alapjai 108   108 108  108 

A vendégtéri értékesítés alapjai 108   108 108  108 

A turisztikai és szálláshelyi tevékenység 

alapjai 
108   108 108  108 

Tanulási terület összóraszáma 558 0 0 558 558 0 558    

S
za

k
ác

s 
- 

k
ö

zé
p

sz
in

tű
 

k
ép

zé
s 

 

Előkészítés és élelmiszerfeldolgozás 

 

0 

 

108+54 

 

62+75 

 

248+33 

 

108 

 

62 

 

170 

Előkészítés  20+8  20+8 20  20 

Alapműveletek, fűszerezés, ízesítés  20+8  20+8 20  20 

Alaplevek, rövid levek, kivonatok és 

pecsenyelevek 
 20+4 5 20+4+5 20  20 

Alapkészítmények  4+4 5 4+4+5 4  4 

Sűrítési eljárások  10+6 5 10+6+5 10  10 

Bundázási eljárások  14+12 5 14+12+5 14  14 

Mártások  20+12 7 20+12+7 20  20 

Töltelék áruk (kolbászok, terrinek, pásté- 

tomok, galantinok) 
  18+10 18+10  18 18 

Pékáruk és cukrászati alaptészták   18+18 18+18  18 18 

Savanyítás, tartósítás   26+2 26+2  26 26 
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Konyhai berendezések-gépek ismerete, 

kezelése, programozása 

 

0 

 

72 

 

62 

 

134 

 

72 

 

62 

 

134 

Kézi szerszámok  20  20 20  20 

Hűtő és fagyasztó berendezések  20  20 20  20 

Főző és sütő berendezések  20  20 20  20 

Egyéb berendezések és gépek  12  12 12  12 

Karbantartási és üzemeltetési ismeretek   62 62  62 62 

 

Ételkészítés-technológiai ismeretek 

 

0 

 

486+18 

 

385+45

+9 

 

889+45+

9 

 

180 

 

558 

 

738 

Főzés  123+18  123+18 90  90 

Gőzőlés  112  112 90  90 
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 Párolás  129  129  96 96 

Sütés I.  122  122  90 90 

Sütés II.   60 60  70 70 

Különleges technológiák   57+45 57+45  52 52 

Cukrászat   110 110  100 100 

Speciális ételek (mentes, kímélő)   58 58  50 50 

Ételkészítés árukosárból   100 100  100 100 

 

Ételek tálalása 

 

0 

 

72 

 

62 

 

134 

 

72 

 

62 

 

134 

Alapvető tálalási formák, lehetőségek  20  20 20  20 

Szezononális alapanyagok használata  17  17 17  17 

Heti menük összeállítása  15  15 15  15 

Alkalmi menük összeállítása  20  20 20  20 

Rendezvényekkel kapcsolatos teendők   17 17  17 17 

Nemzetközi ételismeret   17 17  17 17 

Büfék összeállítása és tálalása   16 16  16 16 

Kalkuláció összeállítása   12 12  12 12 

Anyaggazdálkodás, adminisztráció, 

elszámoltatás 

 

0 

 

72+18 

 

62 

 

134+18 

 

72 

 

62 

 

134 

Áruátvétel  8  8 8  8 

Árugazdálkodási szoftverek használata  36  36 36  36 

Élelmiszer- és árukészlet ellenőrzése  4  4 4  4 

Az anyagfelhasználás kiszámítása  18 12 30  12 12 

Vételezés, rendelési mennyiség megállapí- 

tása 
 8  8 8  8 

Raktározás  16  16 16  16 

Árképzés   15 15  15 15 

Bizonylatolás   10 10  10 10 

Elszámoltatás   10 10  10 10 
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Készletgazdálkodás   15 15  15 15 

Tanulási terület összóraszáma 0 810 633 1443 504 806 1310 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 175   200   
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

 

 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 18/18 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, megha- 

tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen 

foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói 

jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az eh- hez 

a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkaválla- láshoz, 

a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi 

tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18/18 óra 

 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál- 

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé- 

lyisége jellemvoná- 

sait, annak pozití- 

vumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma- 

zására. Megjelené- 

sében igényes, vi- 

selkedésében visz- 

szafogott. Elkötele- 

zett a szabályos 

foglalkoztatás mel- 

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon követésére. 

 

 

Szakképzési mun- 

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés tartalmi 

és formai követel- 

ményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

álláskeresés mód- 

szereit. 

 

Ismeri a formális és 

informális álláske- 

resési technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere- 

sési portálokon 

információkat ke- 

res, rendszerez. 

3.1.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.1.1.6.1 Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismere- 

te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) 

ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsola- tok, 

kapcsolati hálózat fontossága 

 

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, köz- 

alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói mun- 

kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 
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A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

3.1.1.6.4 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzé- 

sek, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 
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3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma                                                    36+62/62 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során megfelelő idegen nyelvű kommunikáció. 

 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy          36+62/62 óra 

 

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés- 

re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, s nyelvi szintjüknek megfelelően hatékonyan és 

eredményesen meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet megfogalmazni a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, nyelvi 

panelek és gyakori kifejezések segítségével. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, a személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket egyszerű mondatokkal meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándéka- 

ikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengesé- 

geiket egyszerűbb mondatok, nyelvi szerkezetek segítségével. Rendelkezzenek megfelelő 

szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. 

Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan fel 

tudjanak tenni munkájukat érintő egyszerűbb kérdéseket. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteire, valamint a 

főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a 

munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 
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3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskere- 

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere- 

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az álláskere- 

sést segítő fórumo- 

kat, álláshirdetése- 

ket tartalmazó for- 

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás- 

keresésben segítő 

szervezeteket, mun- 

kaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- 

lyes kompetenciái- 

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kész- 

ségeit idegen nyel- 

ven fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter- 

netes böngészőket 

és álláskereső portá- 

lokat, és ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, vég- 

zettségének, képes- 

ségeinek megfelelő- 

en álláshirdetéseket 

kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj- 

zot fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- 

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, me- 

lyet a megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé- 

nyeit, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel- 

ven. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségé- 

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai 

szabályokat. 
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Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés folya- 

matának figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje- 

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- 

lelni. 

Digitális forma- 

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé- 

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá- 

nyok letöltése és 

hozzáadása. 

 

Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állás- 

nak megfelelően, és 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter- 

jú menetét, tisztá- 

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs- 

csel és nyelvtani 

tudással rendelke- 

zik. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

A megpályázni 

kívánt állással kap- 

csolatban képes az 

internetről informá- 

ciót szerezni. 

 

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- 

zéskor vagy a kap- 

csolódó telefonbe- 

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart- 

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame- 

lyek az interjú so- 

rán, az interjút 

megelőző és esetle- 

gesen követő tele- 

fonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhet- 

nek. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

 

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin- cset 

idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 

gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer- ni, 

hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirde- tés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 
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Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej- 

lesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompe- 

tenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti- 

pikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes- 

séggel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel- 

ményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, a szakmájában hasz- nált 

gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogy 

tipikus szófordulatok és nyelvi panelek segítségével hogyan lehet az adott hirdetéshez 

igazítani levelének tartalmát. 

 

3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában  és 

a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek 

legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez 

passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. az időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, 

épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 

szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a megfelelő kérdésfeltevést és a 

beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

 

3.2.1.6.4 Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes egyszerűbb mondatokkal és megfelelő koherenciával 

hatékony kommunikációt folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vo- 

natkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy 

a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erős- ségeit, 

és egyszerűbb kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolato- san. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz- 

nált kifejezéseket. 
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3.3 Turizmus-vendéglátás alapozás megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:                                          558/558 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Az alapképzésben részt vevő tanulók az ágazathoz tartozó szakmák (szakács, cukrász, pincér 

– vendégtéri szakember, turisztikai szakember) integrált ismereteit sajátítják el. 

A képzés során olyan tapasztalatokat, motivációkat szereznek, amelyek alapján el tudják dön- 

teni, hogy a szakmacsoportba tartozó szakmák közül melyik szakirányon, milyen képzési szinten 

(szakképzési vagy technikusi) kívánják folytatni tanulmányaikat. 

Az alapképzés tantárgyaiban, témaköreiben, tananyagtartalmaiban elsajátított (szakmaspecifi- 

kus) ismeretek célja, hogy ezt a döntést megalapozzák. 

 

3.3.1 A munka világa tantárgy 54/54 óra 

 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a tanulószerződés megkötésé- 

hez, a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretekkel, legyenek 

tisztában a vendéglátásban történő munkavégzés alapvető szakmai elvárásaival, a munkavég- 

zés sajátosságaival. 

A tantárgy keretében a tanulók elsajátítják a vendégekkel, ügyfelekkel történő kapcsolatfelvé- 

tel és kommunikáció szabályait, a munkatársakkal történő együttműködés alapjait. 

A tantárgy további célja, hogy a tanulók olyan munkavédelmi, balesetvédelmi ismeretek bir- 

tokába jussanak, amelyeket a hétköznapi életben is hasznosítani tudnak. 

 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció, magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret 

 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

 

Megnevezi és leírja 

a tanulószerződés és 

a munkaszerződés 

tartalmát. 

 

 

 

 

A tanulószerződés 

és a munkaszerző- 

dés formai és tar- 

talmi követelményei 

 

 

 

 

 

 

Irányítással 

 

 

 

 

 

Törekszik a pontos 

munkavégzésre, 

munkahelyi környe- 

zetének rendben 

tartására. 

 

Munkája során 

információcserére és

 munkatársaival 

együttműködésre 

kész, 

 hozzáállásá- ban 

igyekvő. 

 

Udvarias és előzé- 

keny. 

 

Törekszik a munka- 

védelmi előírások 

maradéktalan betar- 

tására. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez és 

munkaszerződés- 

minták felkutatásá- 

hoz használni az 

internetes böngé- 

szőket és álláskere- 

ső portálokat, és 

ezek segítségével 

képes szakmájának, 

végzettségének, 

képességeinek meg- 

felelő álláshirdeté- 

seket kiválasztani. 

Szóban az elvárá- 

soknak megfelelően 

kommunikál. 

Alapvető nyelvi, 

szóbeli kommuni- 

kációs elvárások és 

normák 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Megnevezi és leírja 

a vendéglátás mun- 

kavállalóival szem- 

ben támasztott 

szakmai követelmé- 

nyeit és elvárásait. 

 

A vendéglátás 

szakmai, viselke- 

désbeli követelmé- 

nyei 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Betartja a munka- 

biztonsági szabá- 

lyokat. 

Tudja a munkakör- 

nyezetére vonatko- 

zó munkabiztonsági 

szabályokat. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Betartja a higiéniai 

és környezetvédel- 

mi szabályokat. 

Ismeri a higiéniai és 

a környezetvédelmi 

követelményeket. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.1.6.1 Alapvető szakmai elvárások 

Munkaegészségügyi előírások, szakmai követelmények, etikai, erkölcsi elvárások 

 

3.3.1.6.2 Kommunikáció és vendégkapcsolatok 
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Alapvető szakmai kommunikációs elvárások magyar és idegen nyelven: szakkifejezések 

használata a munkahelyen, kommunikáció a vendégekkel, kommunikáció írásban, telefo- non 

és digitális eszközök felhasználásával 

 

3.3.1.6.3 Munkabiztonság és egészségvédelem 

Munkabiztonsági, balesetelhárítási, tűzbiztonsági előírások gyakorlati oktatása, ismerete; 

teendők rendkívüli esetekben (balesetek, tűzesetek stb.); elsősegélynyújtási alapismeretek a 

gyakorlatban 

 

3.3.2 IKT a vendéglátásban tantárgy 72/72 óra 

 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók legyenek képesek a vendéglátás és turizmus terü- 

letén alkalmazott informatikai eszközöket használni, s így betekintést kapjanak a vendéglátás- 

ban és a turizmusban használt készletgazdálkodási, ügyviteli, számlázási szoftverek működés- 

ének alapelveibe. Megismerjék a turizmus és a szálláshely-szolgáltatás területén alkalmazott 

informatikai eszközök használatát, legyenek tisztában a különböző hotelprogramok, foglalási és 

nyilvántartási rendszerek alapelveivel. 

További cél a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése annak érdekében, hogy meglévő 

ismereteiket a leghatékonyabban tudják alkalmazni a vendéglátó egység marketing-, értékesí- 

tési és ügyviteli elemző tevékenysége során. 

 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika, informatika, termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek 

 

3.3.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

 

 

 

3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

A vendéglátáshoz 

kapcsolódó tábláza- 

tokat és szöveges 

dokumentumokat 

készít és módosít. 

Informatikai alap- 

ismeretek, szöveg- 

szerkesztő és táblá- 

zatkezelő szoftverek 

ismerete 

 

 

Teljesen önállóan 

Az  irodatechnikai 

és infokommuniká- 

ciós  

 eszközöket 

rendeltetésszerűen, a

 vagyonvédelmi, 

munkavédelmi 

elvárásoknak meg- 

felelően 

 kezeli, használja. 

Az internetről ösz- 

szegyűjtött infor- 

mációk felhasználá- 

sa során betartja az 

adatvédelemre és a 

szerzői jogokra 

vonatkozó előíráso- 

kat. 

Irodai alapszoftve- 

reket (táblázatkeze- 

lő, szövegszerkesz- 

tő) készségszinten 

használ. 

 
Alapvető művelete- 

ket végez a számlá- 

zás és készletmoz- 

gás témakörében. 

Számlázási, készle- 

tezési alapfogal- 

mak, műveletek 

ismerete 

Az üzletben hasz- 

nált számítógépes 

programok ismerete 

 

 

Irányítással 

Az üzletben alkal- 

mazott szakmai 

szoftverek alapvető 

összefüggéseit is- 

meri, a szoftvereket 

alapszinten kezeli. 

Információt gyűjt és 

rendszerez a ven- 

déglátáshoz és a 

turisztikához kap- 

csolódóan. 

 

 

Internethasználat 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Az internetes bön- 

gészőket és közös- 

ségi oldalakat haté- 

konyan tudja infor- 

mációgyűjtésre 

használni. 

3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.2.6.1 Digitális eszközök a vendéglátásban 

A digitális eszközök gyakorlati alkalmazása (pl.: készletek nyilvántartása, elszámoltatás, 

rendelésfelvétel, számlázás, e-tranzakciók stb.) 

A POS-terminál használatának alapjai 

Az éttermi szoftverek használatának alapjai 

 

3.3.2.6.2 Digitális tananyagtartalmak alkalmazása 

Digitális tananyagok és kapcsolódó információk keresése magyar és nemzetközi webolda- 

lakon, valamint felhasználásuk, feldolgozásuk, kezelésük 

Rendszerszintű gondolkodás (tudja az információkat rendszerezni, tárolni) 

 

3.3.2.6.3 Digitális eszközök a turizmusban 

A turizmus és a szálláshely-szolgáltatás területén alkalmazott informatikai eszközök meg- 

ismerése, gyakorlati alkalmazásuk 
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A digitális turizmus lényege, informatikai eszközei, technológiái Szállodai 

szoftverek: különböző hotelprogramok, helyfoglalási rendszerek A szállodai 

gazdálkodás informatikai alapjai 

 

 

3.3.3 Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek tantárgy

432/432 óra 

 

3.3.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az átadott ismeretek alapvető célja, hogy az alapozó képzés többi tantárgyával összhangban a 

tanulók olyan megalapozott szakmai ismeretek birtokába jussanak, amelyeket – további ta- 

nulmányaikat követően – a gyakorlatban is alkalmazni tudnak. 

Az alapképzésben a tanulók olyan integrált ismereteket, motivációkat szereznek, amelyek 

alapján el tudják dönteni, hogy a szakmacsoportba tartozó szakmák közül mely szakirányon 

(szakács, cukrász, pincér – vendégtéri szakember, turisztikai szakember), milyen képzési szin- 

ten (szakképzési vagy technikusi) kívánják folytatni tanulmányaikat. 

A tantárgy tartalmainak elsajátítása során a tanulók a szakmacsoportba tartozó szakmákban 

(cukrász, szakács, pincér – vendégtéri szakember, turisztikai szakember) egységes, integrált, 

általános, alapozó szakmai ismereteket szereznek. 

 

3.3.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.3.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.3.3.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 
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3.3.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

Szakma 

specifikáció 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Témakör Óraszám 

E=elmélet 

GY=gyakorlat 

Pincér Megnevezi és leírja a 

vendégtérben és a 

termelőknél alkal- 

mazott gépek és 

berendezések alap- 

vető funkcióit és 

működtetési módja- 

it. 

 
A vendégtér, a 

szerviztér és a ter- 

melők gépeinek és 

berendezéseinek 

ismerete 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empátia, odafigye- 

lés másokra 

Konfliktuskezelés 

Kooperativitás 

Tolerancia 

 

 

Online katalógust 

használ. 

 

 

HACCP, higiénia, 

munkavédelem 

Vendéglátás és 

értékesítés gépei, 

berendezései 

 

 

9 E 

Pincér Kiválasztja a feladat 

megoldására alkal- 

mas eszközöket a 

vendégtér, a szer- 

viztér és a termelők 

egyszerű eszközei 

közül és használja 

azokat. 

 

A vendégtér, a 

szerviztér és a ter- 

melők egyszerű 

eszközeinek ismere- 

te 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 

 

Vendéglátás és 

értékesítés gépei, 

berendezései 

Eszközhasználat, 

helyiség és 

eszközismeret 

 

 

 

 

9 E 

Pincér A vendégteret felte- 

ríti egyszerű terítés- 

sel, és a szervizteret 

felkészíti az üze- 

meltetésre. 

Az éttermi alapterí- 

tés formái és a szer- 

viztér előkészítésé- 

nek műveletei 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Nyitás előtti 

teendők 

Étel- és italismeret 

 

 

18 GY 
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Pincér Vendéget fogad és a 

vendég asztalánál 

játékos formában 

egyszerű ételt és 

italt készít. 

Vendégfogadás 

Egyszerű, a vendég 

előtt végezhető 

művelet 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Önállóság 

Céltudatosság 

Kudarctűrés 

A szakma írott és 

íratlan szabályainak 

a tiszteletben tartása 

  

 

Kommunikáció, 

viselkedéskultúra 

Értékesítés alapjai 

Italfelszolgálás 

Svájci felszolgálási 

mód 

 

 

36 GY 

Szakács Megismeri, felisme- 

ri, megnevezi és 

leírja az alapfűsze- 

reket és az alapíze- 

ket. 

 

Szárított és friss 

fűszernővények, 

ízesítők 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 

Alapozó ismeretek 

 

 

4 E 

Szakács Megismeri, 

megnevezi és leírja 

az alapvető konyha- 

technológiai műve- 

leteket, eljárásokat. 

 
Ételkészítési alap- 

műveletek 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Technológiai 

ismeretek 

Étel-kiegészítők 

(saláták, 

salátaöntetek, 

főzelékek, 

mártások) 

Levesek, 

levesbetétek 

Meleg előételek 

 

 

 

68 E 

72 GY 
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Cukrász 

 

Felhasználás előtt 

ellenőrzi a nyers- 

anyagok tárolását és 

minőségét. 

A nyersanyagokat a 

receptúrának meg- 

felelően kiméri. 

Cukrászati nyers- 

anyagok tárolása 

Minőségre vonatko- 

zó követelmények 

Mérési műveletek 

Tömeg, űrtartalom, 

mértékegységek 

átváltása 

Tárazás 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Cukrász alapozó 

ismeretek  

 

 

24 E 

 

 Cukrász  

 

 

 

Cukrászati alapmű- 

veleteket (előkészí- 

tő, tésztakészítő, 

tésztafeldolgozó, 

sütő, töltelékkészí- 

tő, befejező) végez. 

Anyagok és eszkö- 

zök előkészítő mű- 

veletei 

Egyszerűbb techno- 

lógiájú cukrászati 

tészták készítése, 

feldolgozása, sütése 

(gyúrt omlós, kevert 

omlós, forrázott 

tészta, felvert tész- ta) 

A termékekhez 

tartozó töltelék 

készítése, betöltése, 

díszítése 

 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  Cukrászati félkész 

termékek: 

gyümölcsízek, 

sárgakrém, tekrémek, 

tartós töltetek 

Uzsonnasütemények: 

Omlós tészták, gyúrt 

omlós tészták, kevert 

omlós tészták, hideg 

úton készült felvertek 

készítése, formázott, 

más néven égetett 

tészta készítése 

 

 

 

 

 

 

 

36 E      84 GY                 
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Turizmus-

vendéglátás 

 

 

Bemutatja Magyar- 

ország turisztikailag 

meghatározó termé- 

szeti adottságait és 

egy választott tu- 

risztikai régiót, 

valamint Magyaror- 

szág turisztikai 

fejlesztési tervét. 

Természeti adottsá- 

gok: az ország fek- 

vése, domborzati 

viszonyok, vízrajz, 

gyógy- és termálvi- 

zek, nemzeti par- 

kok, arborétumok, 

barlangok, Nemzeti 

Turizmusfejlesztési 

Stratégia 2030 – 

Magyarország ki- 

emelten támogatott 

fejlesztési területei 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

Prezentációs 

program használata. 

 

 

Munkavédelem, 

tűzvédelem, 

szakmai elvárások, 

HACCP 

Munkajogi 

alapismeretek 

A vendéglátás 

fogalma, fő 

tevékenységei 

 

 

 

 

 

 

18 E 

Turizmus-

vendéglátás 

 

 

 

Bemutatja az adott 

szálláshely szolgál- 

tatásait, elvégzi a 

vendégérkeztetéssel 

kapcsolatos tevé- 

kenységeket, és 

informálja a vendé- 

geket a szálláshe- 

lyen található ven- 

déglátó üzletekről. 

Szálláshelyek kíná- 

lata az ott- 

tartózkodás alatt 

Szálláshelyek szol- 

gáltatásai 

Szolgáltatások cso- 

portosítása 

Vendégbejelentke- 

zéssel kapcsolatos 

teendők 

Cardex, kulcskártya 

Szállodabemutatás 

Szálláshelyek ellá- 

tási tevékenysége és 

az azokhoz kapcso- 

lódó helyiségek és 

munkakörök 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

A 

vendéglátásban 

jellemző 

vállalkozási 

formák, adózási 

ismeretek 

Marketing a 

vendéglátásban 

Ügyvitel a 

vendéglátásban 

Szálláshelyek 

típusai, jellemzői, 

kategorizálásának 

kritériumai, 

szolgáltatásai, 

 

 

 

 

 

 

18 GY 

 

36 E 
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programcsomagok. 

Adatszolgáltatási 

kötelezettségük, 

közvetlen 

értékesítési 

dokumentumai, 

foglalási 

rendszerek. 

Magánszálláshelye

k, falusi turizmus 

jellemzői 

Speciális 

szálláshely 

típusok, speciális 

igényű vendégek. 

 

3.3.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.3.6.1 A cukrászati termelés alapjai A cukrászüzem helységei, munkaterületei 

A cukrászati termelés élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi követelményei 

A cukrászati termékkészítéshez alkalmazott nyersanyagok minősége, tárolása, idegen nyelvű elnevezései 

A cukrászati termelés eszközei, berendezései, gépei, balesetvédelmi előírásai Cukrászati alapműveletek idegen nyelvű 

elnevezései 

Cukrászati alapműveletek gyakorlása: 

‒ Megadott receptúra alapján a nyersanyagok mérése, előkészítése 

‒ Egyszerűen előállítható cukrászati tészták (gyúrt omlós, kevert omlós, forrázott és felvert tészta) készítése, tésztalazító műveletek, 
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tésztafeldolgozás 

‒ Töltelékkészítés a termékekhez: főzés, keverés, adagolás 

‒ Cukrászati termékek alakítása: felcsavarás, darabolás, szúrás, lekenés 

‒ Sütés: a sütő beállítása, a sütőlemez behelyezése, forró lemezek, a termékek bal- esetmentes mozgatása, a termékek kisülésének 

ellenőrzése, sütés utáni teendők 

‒ Befejező műveletek: az elkészített termékek egyszerű díszítése, tálalása, formázott díszek készítése, bemutatása 

 

3.3.3.6.2 Az ételkészítés alapjai Baleset- és tűzvédelmi szabályok Higiéniai és 

környezetvédelmi szabályok 

A szakács szakma felépítése (tanuló, szakács, chef) 

A konyha felépítése (konyhai hierarchia, feladatkörök, technikai felépítés, helyiségkapcso- latok) 

Pályakép (a múlt és főleg a jelen mértékadó szakemberei) 

Íz- és illatérzékelés (friss és szárított fűszernövények tulajdonságai, íz- és illatjellemzőjük) Alapvető konyhatechnológiai alapműveletek és 

ételkészítési eljárások, valamint ezek ide- gen nyelvű elnevezései 

 

3.3.3.6.3 A vendégtéri értékesítés alapjai 

Baleseti források, a balesetek megelőzésére vonatkozó szabályok Higiéniai előírások 

Egyszerű, vendéggel érintkező és egyéb munkaeszközök 

Vendégtéri gépek, berendezések, bútorzat, textíliák és ezek idegen nyelvű elnevezései Az egyszerű alapterítés formái 

A vendég- és szervizterek előkészítésének alapműveletei 

A szakma iránti érdeklődés felkeltésének érdekében játékos szituációkat oldanak meg és a tananyag későbbi részeit gyakorolják alapszintű, 

egyszerűsített formában: alkoholmentes koktélokat kevernek és egyszerű, asztalnál elkészíthető ételeket készítenek. 

 

3.3.3.6.4 A turisztikai és szálláshelyi tevékenység alapjai 
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A turisztikai és szálláshelyi alapismereteken belül a tanuló megismeri a Nemzeti Turiz- musfejlesztési Stratégia 2030 alapján a kiemelt 

turisztikai fejlesztési térségeket és a turisz- tikai termékek hazai trendjeit. A cél, hogy a tanuló tudjon példát hozni a trendek alapján a 

kiemelt területekről, például: 

‒ Balaton – egészségturizmus = Hévíz 

‒ Sopron-Fertő térség – rendezvényturizmus = VOLT Fesztivál 

‒ Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség – bor- és gasztronómiai turizmus = Tokaj-hegyaljai borvidék 

‒ Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy, Tisza-tó – aktív turizmus = Tisza-tó 

‒ Budapest – hivatásturizmus 

A kiemelt végcél, hogy a tanuló általános műveltsége gazdagodjon, a térképen való tájéko- zódása javuljon. Az oktatás során ajánlott egy-

egy helyszín felkeresése. Az oktatás során bemutatásra kerülnek a különböző szálláshelytípusok. A szálláshelyi alapismeretek elsajá- títása 

lehetőséget ad arra, hogy a tanuló a vendégcikluson keresztül megismerkedjen a szál- láshelyek működésével. 

 

 

A turizmushoz kapcsolódó fogalmak magyar és idegen nyelven Kiemelt turisztikai fejlesztési térségek: 

        -Balaton 

‒ Sopron-Fertő térség 

‒ Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térség 

‒ Dunakanyar térség 

‒ Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy, Tisza-tó térség 

A nevesített kiemelt turisztikai fejlesztési térségeken kívüli területek: 

‒ Budapest 

‒ Világörökségi helyszínek Turisztikai termékek hazai trendjei 

Egészségturizmus 

Kulturális turizmus 

Bor- és gasztronómiai turizmus Hivatásturizmus Rendezvényturizmus 

Aktív és természeti turizmus 
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A szálláshelyek csoportosítása és minősítése 

A szállásfoglalással, vendégfogadással kapcsolatos tevékenységek (foglalás, bejelentkezés, csoportos foglalás) 

A vendégfogadás helyiségei és munkakörei a vendégcikluson keresztül 

Szálláshelyi szolgáltatások (szolgáltatások csoportosítása) helyiségei és az azokhoz kapcsoló- dó munkakörök 

Szálláshelyek ellátási tevékenysége és az azokhoz kapcsolódó helyiségek és munkakörök 
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3.4 Szakács – középszintű képzés megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 1443/1310 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanuló átlátja a konyhai folyamatok összeségét, kapcsolati rendszerét, tud komplexen gon- 

dolkodni. Árukészletet kezel, rendel, átvesz, raktároz. Menü- és büféajánlatokat ír. Ismeri a 

különféle technológiák és alapanyagok kapcsolati hatását. Komplett ételeket és menüsorokat 

készít, betartja a technológiai és higiéniai előírásokat. 

 

3.4.1 Előkészítés és élelmiszer-feldolgozás tantárgy     111+170/170 

óra 
 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló azonosítja, csoportosítja a konyhában használatos alapanyagokat és eszközöket, me- 

lyeket helyesen alkalmaz. Alapkészítményeket állít elő a megismert anyagok, eszközök és 

technológiák felhasználásával. 

 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.4.1.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Összeállítja az adott 

feladathoz szüksé- 

ges eszközöket. 

Ismeri a felhaszná- 

landó alapanyago- 

kat és az előkészítő 

műveleteket. 

 

Teljesen önállóan 
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Alapanyagokat 

készít elő. 

Ismeri a tisztitás, 

darabolás művelete- 

it. 

 

Teljesen önállóan 

Nagy gondossággal 

válogatja össze a 

munkájához szük- 

séges eszközöket, 

alapanyagokat, és 

ezeket elő is készíti. 

Odafigyeléssel ízesít 

és fűszerez. A 

higiéniai és szakmai 

szabályokat betartja 

termékkészítés 

közben. 

 

 

Alapkészítményeket 

állít elő. 

Ismeri az alapké- 

szítmények fajtáit 

és előállításuk me- 

netét. 

 

Teljesen önállóan 

 

Használja a fűsze- 

reket és ízesítő- 

anyagokat. 

Felismeri és beazo- 

nosítja a fűszereket 

és ízesítőanyagokat. 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Töltelékárukat, 

pástétomokat készít. 

Tudja és ismeri a 

töltelékáruk készíté- 

sének speciális 

technológiáit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

Pékárukat készít. 

Ismeri a kovász és 

élesztő működését, 

és tud tésztát készí- 

teni ezek felhaszná- 

lásával. 

 

 

Teljesen önállóan 

  

Zöldségeket sava- 

nyít. 

Ismeri a savanyítási 

metódusokat. 

Teljesen önállóan  

 

 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.1.6.1 Előkészítés 

A tanulók felismerik és csoportosítják a növényi és állati eredetű élelmiszereket. 

Zöldségek és gyümölcsök esetében belátják az idényszerűség fontosságát. 

Ismerik az előkészítés műveleti sorrendjét: válogatás, száraz és nedves tisztítás, darabolás. Az 

előkészített alapanyagokat minél gyorsabban felhasználják. 

A vágóállatok, szárnyasok, halak esetében tisztában vannak a darabolás, filézés, csontozás, 

valamint a rostirány fogalmával. 

 

3.4.1.6.2 Alapműveletek, fűszerezés, ízesítés 

A tanulók megismerik és alkalmazzák a következő eljárásokat: 

Felületkezelés: fényezés, áthúzás, bevonás, dermesztés 

Élvezeti érték növelése: ízesítés, fűszerezés, színezés, tisztítás, derítés, parírozás, lehabo- zás, 

szűrés 

Formaadás: kiszúrás, lepréselés, sajtolás, szeletelés, darabolás, passzírozás, kiszaggatás, sodrás, 

fonás, dresszírozás 

Lazítás: járulékos anyaggal, zsiradékkal, levegőbevitellel, egyéb mechanikai úton 

Összeállítás: töltés, kikeverés, összekeverés, gyúrás, lerakás, rétegezés 
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Fűszerezés, ízesítés: bouquetgarni, fűszerzacskó, friss fűszernövények használata, sózás 

(sófajták), édesítés, savasítás, ízesítőkeverékek (sofrito, mirepoix, persillade) 

 

3.4.1.6.3 Alaplevek, rövidlevek, kivonatok és pecsenyelevek 

A tanulók megismerik a világos és barna alaplevek fajtáit. A hasonló technológiával készü- 

lő híg levesekhez képest a világos és barna alaplevek esetében jelentősen kevesebb sót és 

fűszert alkalmaznak, mivel a későbbi felhasználás miatt (beforralás, koncentrálás) ezek az 

ízek felerősödnek. 

Barna alaplevek (borjú, marha, sertés, kacsa, liba, vad) esetén a főzést megelőzően elvé- 

geznek egy erőteljes pirítást, s ezzel megadják a későbbi barna színt. Ezeknél a leveknél 

hosszabb főzési idő szükséges. 

Világos alaplevet (csirke, zöldség, hal) rövidebb főzési idővel készítenek. 

 

3.4.1.6.4 Alapkészítmények 

A tanulók megismerik és előállítják a következő alapkészítményeket: 

‒ fűszervajak: hidegen és melegen kevert fűszervajak 

‒ farce-ok: máj- és húsfarce-ok 

‒ páclevek: nyers és főtt páclé vadakhoz 

‒ marinálás: citrom alapú aromatikus készítmények, melyek elsősorban világos hú- sok, 

halak, zöldségek és gyümölcsök aromatizálására szolgálnak. 

‒ egyszerű gyúrt tészta: sokoldalú felhasználhatóság, levesbetétek, köretek készítésé- 

hez 

‒ duxelles: gombapép, ízesítésre és burkolásra használható 

‒ muszlin mártás: világos,tejszínes hús- vagy halemulzió, amely töltelékként, habga- 

luskaként hasznosítható 

 

3.4.1.6.5 Sűrítési eljárások 

A tanulók megismerik, elkészítik és önállóan használják a különböző sűrítési eljárásokat: 

‒ a liszttel történő sűrítés fajtái: rántások, lisztszórás, habarás, beurremanié, sűrítés 

szárazon pirított liszt felhasználásával 

‒ keményítők használata 

‒ egyéb sűrítők alkalmazása (roux, agar-agar, xantán), figyelembe véve ezen anyagok 

eltérő tulajdonságait 

‒ az étel sűrítése saját anyagával 

‒ sűrítés tejtermékkel (tejföl, tejszín, vaj) 

‒ sűrítés zsemlemorzsával, kenyérrel 

‒ burgonyával történő sűrítés 

 

3.4.1.6.6 Bundázási eljárások 

A tanulók megismerik és használják az alapvető bundázási eljárásokat: 
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‒ natúr, bécsi, párizsi, Orly, tempura, bortészta 

 

3.4.1.6.7 Mártások 

A tanulók megismerik és elkészítik a mártásokat, megtanulják használatukat, szerepüket az 

étkezés rendjében: 

‒ francia alapmártások és belőlük képzett mártások készítése 

‒ az emulziós mártások készítéséhez szükséges speciális technológia alkalmazása 

‒ hideg mártásokelőállítása 

‒ egyéb meleg mártások készítése 

 

3.4.1.6.8 Töltelékáruk (kolbászok, terrine-ek, pástétomok, galantinok) 

Megismerik, elkészítik és használják a különféle konyhai húskészítményeket: 

‒ kolbászok, hurkák 

‒ galantinok, ballotine 

‒ pástétomok 

‒ terrine-ek 

 

3.4.1.6.9 Pékáruk és cukrászati alaptészták 

A tanulók megértik az élesztő és a kovász működését és használatát. Összeállítanak és készre 

sütnek alaptésztákat. Kelt, omlós, kevert és égetett tésztákat készítenek. Kovász se- gítségével 

kiflit és egyszerűbb kenyereket sütnek. 

 

3.4.1.6.10 Savanyítás, tartósítás 

A tanulók megértik a savanyítás metódusát. Rövid ideig, illetve hosszan eltartható savanyí- 

tott zöldségeket és gyümölcsöket készítenek. 
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3.4.2 Konyhai berendezések és gépek ismerete, kezelése, 

programozása tantárgy 

134/134 óra 

 

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók megismerik és készségszinten elsajátítják a konyhában található eszközök és gépek 

biztonságos használatát. Szükség szerint programozzák azokat, valamint kihasználják a ben- nük 

rejlő lehetőségeket. 

 

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.4.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Karbantartja a ki- 

sebb konyhai gépe- 

ket. 

Ismeri a karbantar- 

tás műveleteit, sza- 

bályait. 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Szabály- és üzem- 

szerűen képes hasz- 

nálni a konyhai 

gépeket és berende- 

zéseket. Felelősség- 

teljesen betartja a 

balesetmegelőzési 

és munkavédelmi 

Információszerzés 

online forrásokból 

Kezeli a hűtő- és 

fagyasztóberende- 

zéseket. 

Ismeri a hőelvonó 

berendezések mű- 

ködési elvét. 

 

Teljesen önállóan 

 

Használja a sütő-és 
főzőberendezéseket. 

Ismeri a tűzhelyek, 
sütők működését. 

Teljesen önállóan  

Használja a kony- 

hában használatos 

gépeket és berende- 

zéseket. 

Ismeri a konyhai 

berendezések mű- 

ködését. 

 

Teljesen önállóan 

 



833 
 

Balesetmentesen 

használja a gépeket 

és konyhai eszkö- 

zöket. 

Tisztában van a 

baleseti forrásokkal, 

és megtudja előzni a 

sérüléseket. 

 

Teljesen önállóan 

szabályokat. 
 

 

 

3.4.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.2.6.1 Kéziszerszámok 

A tanulók megismerik a kéziszerszámok szakszerű használatát, tisztításuk és karbantartá- suk 

szabályait, megtanulnak kést élezni. Üzembiztosan össze- és szétszerelik a húsdarálót, a 

kuttert és az egyszerűbb gépeket, gondoskodnak a szakszerű tisztántartásukról és tárolá- 

sukról. 

3.4.2.6.2 Hűtő- és fagyasztóberendezések 

A tanulók ismerik a hűtő- és fagyasztóberendezések működési elveit, tudják kezelni és 

szükség esetén programozni a fagyasztó- és sokkolókészülékeket. 

 

3.4.2.6.3 Főző- és sütőberendezések 

Ismerik a különböző elveken működő hőközlő berendezéseket, a villany és gázüzemű sü- 

tőket. Képesek rendeltetésszerűen használni, tisztántartani ezeket. Tudják kezelni és adott 

esetben programozni a berendezéseket (pl. sütőkemencék, indukciós főzőlapok, kombipá- 

rolók, mikrohullámú sütők, főzőüstök, kerámialapos tűzhelyek, gáztűzhelyek, francia tűz- 

helyek). 

 

3.4.2.6.4 Egyéb berendezések és gépek 

Ismerik és biztonságosan használják a ma már egyre kevésbé különlegesnek számító kony- 

hai gépeket és berendezéseket. 

Ajánlás: 

‒ Pacojet: digitálisan programozzák annak függvényében, hogy sorbet-t, fagylaltot, 

jégkrémet, mousse-t, habot vagy mártásalapot kell készíteniük. 

‒ Termomixer: képesek beprogramozni és kezelni egy komplex feladat ellátására. A 

berendezés, gyúr, aprít, dagaszt, keleszt, turmixol és hőkezel. 

‒ Szárító- és aszalóberendezés: tudják programozni a nedvességtartalom csökkenté- 

sére alkalmas berendezést. 

‒ VarioCooking Center: a legösszetettebb programozási feladatot igénylő berende- zést 

is képesek beállítani és használni. 

‒ Sous-viderunner: az élelmiszerbiztonsági szabályok szigorú betartása mellett tudják 

programozni és használni a sous-vide berendezést. 
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3.4.2.6.5 Karbantartási és üzemeltetési ismeretek 

Mélységében ismerika használatban lévő gépek és berendezések beüzemelési, karbantartá- si 

és programozási folyamatait. 

Gőzpárolók esetében például megtanulják az alábbiakat: 

‒ Üzembe helyezés előtt a berendezés és a használója biztonsága érdekében ellenőr- 

zést tart, tűz és balesetvédelmi szempontok figyelembevételével. 

‒ Napi tisztítás és ápolás gépi program és kézi tisztító-, illetve ápolószerek, eszközök 

segítségével 

‒ A készülék funkcionális elemei 

‒ Gőzgenerátor vízkőmentesítése 

‒ Gőzfúvóka vízkőmentesítése 

‒ Gőzgenerátor ürítése 

‒ SelfCookingControl üzemmód 

‒ Előmelegítés funkció ismerete, programozása 

‒ Cool down program alkalmazása 

‒ Munkavégzés maghőmérséklet-érzékelővel 

 

3.4.3 Ételkészítés-technológiai ismeretek tantárgy     72+ 871/738 óra 

 

3.4.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanulók megismerjék a konyhatechnológiákat, és ko- 

rábban megszerzett alapanyag-ismereteikre támaszkodva képesek legyenek beazonosítani, hogy 

melyik élelmiszerből melyik technológiával lehet előállítani a legnagyobb élvezeti érté- ket. 

Tudjanak komplex, több komponensű ételeket és az ételekből menüsorokat készíteni, szem előtt 

tartva a szezonalitást, az egyéni igényeket, betartva a higiéniai és technológiai sza- bályokat. 

További cél, hogy munkájuk során a tanulók képesek legyenek figyelembe venni a gazdasá- 

gossági szempontokat, törekedjenek a fejlődésre, és tudjanak csapatban dolgozni 

 

3.4.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.4.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.4.3.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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3.4.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Alkalmazza a kü- 

lönféle hőközlő 

technológiákat. 

Ismeri az összes 

hőközlő műveletet. 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

Felelősségteljesen 

használja az ételké- 

szítési technológiá- 

kat. Komplexen 

gondolkodik a me- 

nüsorok megalkotá- 

sánál és minden 

igényt kielégítő 

ételsorokat kreál. 

Betartja és alkal- 

mazza a speciális 

étrendekre vonatko- 

zó szabályokat. 

 

Kombinálva hasz- 

nálja az eltérő tech- 

nológiákat. 

Átlátja a technoló- 

giák közötti össze- 

függéseket. 

 

Teljesen önállóan 

 

Különleges techno- 

lógiákat használ 

ételkészítéshez. 

Ismeri a különleges 

technológiákat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Információszerzés 

online forrásokból 

 

 

Éttermi igényeknek 

megfelelő tányér- 

desszerteket kreál. 

Ismeri a tányérdesz- 

szertek készítéséhez 

szükséges technoló- 

giákat és alapanya- 

gokat és ezeket 

képes összepárosí- 

tani. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Árukosárból kreatí- 

van ételeket és az 

ételekből menüket 

kreál. 

Tudja az étel- és 

menüalkotás szabá- 

lyait. Képes komp- 

lex egészben gon- 

dolkozni és ennek 

segítségével menü- 

ket létrehozni. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

  

Speciális igényeket 

kielégítő ételeket 

készít. 

Ismeri a kímélő és a 

mentes táplálkozás- 

hoz szükséges alap- 

anyagokat és tech- 

nológiákat, 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

3.4.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.3.6.1 Főzés 

A tanulók elsajátítják a főzés formáit és képesek lesznek alkalmazni azokat. El tudják ké- 

szíteni a főzési technológiákhoz kapcsolódó ételeket és/vagy ételkiegészítőket. Mindig fi- 

gyelembe veszik a felhasznált alapanyag és technológia kapcsolatát. 

Ajánlás: 

‒ Forralás: tészták, levesbetétek, köretek 

‒ Gyöngyöző forralás: húslevesek, erőlevesek 
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‒ Kíméletes forralás: főzelékek, krémlevesek, összetett levesek, sűrített levesek 

‒ Posírozás: bevert tojás 

‒ Beforralás: fűszerkivonatok 

‒ Forrázás: paradicsomhámozás, csontok forrázása 

‒ Blansírozás: zöldségek előfőzése 

‒ Főzés zárt térben: hőkezelés kuktában, pl. hüvelyesek esetén 

 

3.4.3.6.2 Gőzölés 

A tanulók ismerik a gőzölés közvetett és közvetlen formáját, be tudják azonosítani, hogy 

melyik készítménynél melyik a megfelelő technológia. Kezelni, programozni tudják a gő- 

zöléshez szükséges gépeket. Ez az eljárás az egyik legkíméletesebb hőközlési forma, ez ad- 

ja a legteljesebb és tisztább ízeket. Kiválóan alkalmas a könnyű rostszerkezetű élelmisze- rek 

puhítására. Nagyon jól használható kímélő táplálkozást igénylő vendégek étkeztetésé- nél. 

Ajánlás: 

‒ Közvetlen gőzölés: harcsafilé, zöldségek 

‒ Közvetett gőzölés: felfújtak 

 

3.4.3.6.3 Párolás 

A tanulók elsajátítják a párolási technikákat. Értik az elősütés, a rövid vagy hosszú pároló- lé 

fogalmát. Ki tudják választani, hogy az eltérő párolási formák mely vágóállat, hal vagy 

szárnyas mely húsrészének elkészítéséhez alkalmasak. 

Ajánlás: 

Egyszerű (együtemű) párolás: 

‒ Halak (rövid lében) 

‒ Gyümölcsök 

Összetett párolások: 
‒ Hússzeletek 

‒ Nagyobb darab húsok (brezírozás, poelle) 

‒ Apró húsok, pörköltek 
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3.4.3.6.4 Sütés I. 

A tanulók ismerik a nyílt és zárt térben történő hőközlések gyakorlatát és tudja alkalmazni 

azokat. Kiválasztják a felhasználandó alapanyaghoz és a készítendő ételhez legjobban illő 

technológiát. 

Nyílt légtérű sütések: 

‒ Nyárson sütés: jellemzően egész állat (csirke, bárány, malac) sütése parázs vagy fa- 

szén felett, speciális esetben tészta, pl. kürtöskalács sütése 

‒ Roston sütés: frissensütéssel készíthető húsok, halak és zöldségek rostlapon, rosté- 

lyon vagy japán grillen (Hibachi) történő sütése 

‒ Serpenyőben kevés forró zsiradékban sütés (szotírozás): natúr steakek, lisztbe for- 

gatott halak és panírozott húsok sütése 

‒ Pirítás: kisebb szeletre vagy apróbb darabokra vágott húsok, zöldségek gyors, ma- gas 

hőmérsékleten történő elkészítése kevés zsiradékkal, szárazon vagy szakácsfák- 

lyával 

‒ Sugárzó hővel történő sütés (szalamder): erős pörzsanyag-képződéssel járó hőkeze- 

lés, célja a felületi pirultság elérése, pl. mártás rásütése valamire vagy konfitálás utáni 

pörzsanyagképzés 

‒ Bő olajban sütés (frittírozás): ropogós külső és a szaftos, krémes belső állag elérése 

halaknál, zöldségeknél (burgonya, gyökérzöldségek, fűszernövények), tésztáknál, 

mint például fánkok, ropogósok, bundázott alapanyagok (sör- vagy bortésztába 

mártott húsok, zöldségek, gyümölcsök) esetén 

 

3.4.3.6.5 Sütés II. 

Zárt légterű sütések (sütőben, kemencében, kombipárolóban és Josperben): 

‒ Egészben vagy nagyobb darabban készített húsok 

‒ Összesütött zöldség vagy tésztaételek (pl. burgonyagratin, lasagne) 

‒ Édes vagy sós tészták (pl. aranygaluska, kenyér, pékáru) 

‒ Melegen füstölés 

‒ Serpenyőben elkezdett sütés befejezése 

A tanulók megtanulják beállítani a kombipárolón a páratartalmat és a légkeverést, illetve annak 

intenzitását, valamint elsajátítják az éjszakai sütési módot. 

 

3.4.3.6.6 Különleges technológiák 

A tanulók megismerik és megtanulják használni az alábbi technológiákat: 

Konfitálás: húsok saját zsírjukban, zöldségek vajban vagy olajban, lassú, alacsony hőmér- 

sékleten történő sütése. Húsok esetben ugyanezzel a zsiradékkal tartósítani lehet az elkészí- 

tett élelmiszereket. Leginkább kacsa, liba, sertés, ritkább esetben hal, zöldségek közül pe- dig 

hüvelyesek elkészítésére alkalmas technika. 

Sous vide: rendkívül nagy technológiai pontosságot igénylő hőközlés. Az alapanyagot vagy 

alapanyagokat először vákuumfóliázzák, utána pontosan megtartott hőmérséklet mel- lett 

meghatározott ideig főzik. 
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Marinálás: savas környezetben történő fehérjeátalakítás, halaknál és könnyebb rostozatú 

húsoknál alkalmazzák. 

Füstölés: hideg vagy meleg füstölés, jellegzetes ízzel és állaggal járó technológia, amely nem 

minden alapanyaghoz illik. 

3.4.3.6.7 Cukrászat 

A tanulók megismerik és megtanulják kombinálni a különféle éttermi cukrászati technoló- 

giákat, és képessé válnak ezeket kombinálva komplex tányérdesszertet alkotni. Elsajátítják az 

alábbiakat: 

‒ Tésztakészítési technológiák (gyúrt és kevert omlós, élesztős, leveles, forrázott, 

felvert, kevert, húzott, túrós és burgonyás tészták) 

‒ Alapkrémek és alapkrémekből ízesített krémek 

‒ Változatos gyümölcskészítmények (pürék, zselék, töltelékek) 

‒ Édes és sós töltelékek 

‒ Habok (mousse, habosított ganache, espuma) 

‒ A fagylaltkészítés alapjai és a fagylaltfajták (fagylalt, parfé, sorbet, granita) 

‒ Édes felfújtak, pudingok 

‒ Mártások, öntetek 

 

3.4.3.6.8 Speciális ételek (mentes, kímélő) 

A tanuló képessé válik arra, hogy ételeket és menüket hozzon létre a speciális igényekkel 

érkező vendégek számára. Megismeri a kímélő és a mentes táplálkozáshoz szükséges alap- 

anyagokat és technológiákat. 

 

3.4.3.6.9 Ételkészítés árukosárból 

A tanulók az eddig megszerzett tudásukat felhasználva a rendelkezésére álló alapanyagok- 

ból megalkotnak egy legalább háromfogásos menüsort, amelyben bemutatják kreativitásu- 

kat, alapanyag-ismeretüket és technológiai tudásukat. Mindezt higiénikusan, precízen, ön- 

magukra és környezetükre is igényes formában teszik. Szóban is be tudják mutatni az álta- 

luk elkészített menüt. 

 

 

3.4.4 Ételek tálalása tantárgy                                        134/134 óra 

 

3.4.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A témakörök elsajátítását követően a tanulók ismerik a tálalási formákat, a tálalóeszközöket és 

a tálalás szabályait. Értik a szezonalitás fogalmát, ismerik a szezonokhoz köthető jellegze- tes 

élelmiszereket és technológiákat. Képesek rendezvényi menük összeállítására és a feladat- hoz 

tartozó egyéb tevékenységekre, kalkuláció összeállítására és átszámolására. Ismerik a 
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nemzetközi konyhákat, képesek ötletet meríteni az ott használt technológiákból. Képesek 

megtervezni, minden szempontot figyelembe véve összeállítani egy büféasztal kínálatát. 

 

3.4.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.4.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.4.4.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

3.4.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Esztétikusan tálalja Ismeri a tálalás Teljesen önállóan  

 

 

 

Nagy gondossággal 

állít össze menüket, 

akár heti vagy al- 

kalmi menüre van 

szükség. Odafigyel- 

ve, higiénikusan és 

esztétikusan tálalja 

az elkészített ételt. 

Pontosan, odafi- 

gyelve a mérték- 

egység-átváltásokra 

végzi el a kalkulá- 

ciót. 

 

az ételt. alapvető szabályait. 

Szezonális alap- Ismeri a zöldségek,   

anyagokból állít gyümölcsök szezon- Teljesen önállóan 

össze kínálatot. ját.  

 

Heti és alkalmi 

menüket állít össze. 

Ismeri a menüösz- 

szeállítás alapvető 

szabályait. 

 

Teljesen önállóan 

Számítógép (irodai 

program csomag) 

szakszerű használa- 

ta 

 Birtokában van   

Rendezvényeket és minden olyan tu-  

büféket bonyolít le dásnak, amely ren- Teljesen önállóan 

és állít össze. dezvény lebonyolí-  

 táshoz szükséges  

Nemzetközi fogá- 

sokat készít. 

Ismeri a jelentős 

nemzetközi konyha- 

technológiákat. 

 

Teljesen önállóan 

 

 Ismeri a manuális és   

 digitális kalkuláció-  Számoló-, illetve 

Kalkulációt végez. készítés és - Teljesen önállóan számítógép szaksze- 

 átalakítás szabálya-  rű használata 

 it.   
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3.4.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.4.6.1 Alapvető tálalási formák, lehetőségek 

A témakör elsajátítását követően a tanulók ismerik a tálalóeszközöket, tányérokat, tálakat, 

kiegészítőket és a tálalási szabályokat. Figyelnek, hogy a húsok szeletelésénél, darabolásánál a 

rostirányra merőlegesen alkalmazzák a vágásokat. Rendezetten és arányosan tálalják a fogás fő 

motívumát, a köretet, a mártást és a kiegészítőket. Képesek tálalási időrendben meghatá- rozni a 

rendelésekben szereplő tételeket. Ismerik és alkalmazzák a tálalási módokat. Tisztában vannak 

a díszítés szabályaival és a díszítőelemek, -anyagok tulajdonságával, szerepével. 

Ismerik a tányért melegen tartó berendezések működését és tudják kezelni azokat. Kiválaszt- ják 

az elkészült étel, fogás jellegének, méretének megfelelő tányért, tálat és tálalóeszközt. 

Fokozottan ügyelnek a tisztaságra, a tálalt étel és tányér, tál hőmérsékletére. Ismerik a szer- 

vizmódokat és azok kellékeit. Tudják, miként kell esztétikusan elhelyezni az elkészült fogást  a 

tányéron, tálon. Ízlésesen, kreatívan készítik el, „megkomponálják” a tálat. 

 

3.4.4.6.2 Szezonális alapanyagok használata 

Meghatározzák a szezonnak megfelelő alapanyagokat, és ezeket be tudják építeni az üzlet 

kínálatába. Ismerik és tudatosan használják az adott élelmiszertípusnak leginkább megfele- lő 

elő- és elkészítési technológiát. 

3.4.4.6.3 Heti menük összeállítása 

Összeállítják a heti menüt, figyelembe veszik és szakszerűen kezelik a felmerülő ételaller- 

giákat. Képesek diatetikus szemlélettel gondolkodni és a menüt ennek megfelelően alakít- ják 

ki. Kiválasztják és használják a szezonális alapanyagokat. 

 

3.4.4.6.4 Alkalmi menük összeállítása 

Bármilyen rendezvényre képesek összeállítani a menüt, figyelembe véve az összes felme- rülő 

speciális igényt. Szem előtt tartják a résztvevők és a megrendelők kéréseit. Figyelnek a 

szezonalitásra, ajánlatot tesznek különböző variációkra. 

 

3.4.4.6.5 Rendezvényekkel kapcsolatos teendők 

Képesek lebonyolítani egy rendezvény konyhai feladatkörét, megszervezni a catering 

konyhára eső részét. Átlátják a logisztikai lehetőségeket. Dokumentációt készítenek és ke- 

zelnek. 

 

3.4.4.6.6 Nemzetközi ételismeret 

Ismerik a jelentős nemzetközi konyhák speciális vagy éppen hagyományos alapanyagait, kész 

fogásait és elkészítésük technológiáit. Mindezeket tudják alkalmazni, szükség esetén 

változtatás nélkül vagy alakítva a felmerülő igényekhez és lehetőségekhez. 
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3.4.4.6.7 Büfék összeállítása és tálalása 

Igény szerint megtervezik, létrehozzák a büféasztalos étkezést, figyelembe veszik és ösz- 

szehangolják a konyha kapacitását, a szezonalitást és a vendégkör összetételét, valamint a 

speciális kéréseket. Felépítik a büfét, folyamatosan gondoskodnak az utánpótlásról, az ét- 

kezés végével visszaállítják az eredeti állapotot. 

 

3.4.4.6.8 Kalkuláció összeállítása 

A rendelkezésre álló kalkulációkat képesek pontosan átváltani az éppen szükséges menü- höz, 

rendezvényhez, képesek logikus változtatásokat végrehajtani, ha a szezonalitás vagy a 

vendégek igényei úgy kívánják meg. Új étel esetén képesek a tételeket rögzíteni manuáli- san 

vagy digitálisan. 

 

 

3.4.4.7 Anyaggazdálkodás, adminisztráció, elszámoltatás tantárgy                 

18+134/134 óra 

 

3.4.4.8 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók képesek legyenek az alapanyagok szakszerű átvé- 

telére, raktározására, az élelmiszer- és árukészlet ellenőrzésére. Ki tudják számítani adott ter- 

mék anyagfelhasználását, valamint az adott termék elkészítéséhez szükséges vételezési és 

rendelési mennyiséget. Ki tudják tölteni a szükséges bizonylatokat, és ezeket a teendőket ké- 

pesek legyen beépíteni a mindennapi munkavégzésébe. 

 

3.4.4.9 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.4.4.10 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tanuló alkalmazza a négy alapműveletet, mértékegységeket vált át, százalékot számol 
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3.4.4.11 A képzés órakeretének legalább70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.4.4.12 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Lebonyolítja a be- 

érkező alapanyag- 

nak megfelelő áru- 

átvételt. 

Ismeri a minőségi, 

mennyiségi, érték- 

beli áruátvétel sza- 

bályát, követelmé- 

nyeit 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontosan és felelős- 

ségteljesen végzi az 

anyaggazdálkodás- 

hoz kapcsolódó 

adminisztratív és 

gyakorlati feladato- 

kat. Kiemelt figye- 

lemmel kezeli a 

dokumentációkat, az 

elszámoltatás 

menetét és folyama- 

tait. 

 

Vételezési és rende- 

lési mennyiséget 

számol. 

Ismeri a vételezési 

és a rendelési meny- 

nyiség kiszámításá- 

nak képletét. 

 
Teljesen önállóan 

 

Veszteséget és 

tömegnövekedést 

számol. 

Ismeri a veszteség 

és tömegnövekedés 

kiszámításának 

képletét. 

 

Teljesen önállóan 

 

 Ismeri az árugaz-   

Elvégzi a beérkezett dálkodási szoftver   

és kiadott áruk működését, adato-  Árumozgások rög- 

rögzítését, lekérdezi kat rögzít a szoft- Instrukció alapján zítése vendéglátó- 

a céljainak megfele- verben. részben önállóan ipari célszoftverek 

lő ellenőrzési listá- Tisztában van a  használatával 

kat. kapott adatok fel-   

 használhatóságával.   

A beérkezett árut 

tulajdonságai figye- 

lembevételével 

raktározza. 

Ismeri a helyes 

raktározás elvét, a 

szakosított raktára- 

kat, a tiszta út elvét 

és a FIFO-elvet. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Adott ételhez, ren- Ismeri az eszköz-   

dezvényhez eszkö- mennyiség és alap-  

zöket állít össze, anyag-mennyiség Teljesen önállóan 

alapanyagot készít megállapításának  

ki. módját.  

Adatok alapján árat Ismeri az árképzés 

alapfogalmait és 

számításának lehet- 

séges módjait. 

  

képez. Engedmé- 

nyes árat, felárat és 

csoportárat alakít 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

elő.  
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Készletgazdálkodá- Ismeri a készletgaz-   

si mutatókat szá- 

mol, a kapott ered- 

ményeket megérti 

dálkodás alapfo- 

galmait és számítá- 

sának lehetséges 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

és elemzi. módjait.  

 Ismeri a raktár és a   

Elszámoltatja a 

raktárt és a terme- 

lést. 

termelés elszámol- 

tatásának alapfo- 

galmait és számítá- 

sának lehetséges 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 módjait.  

  

Vendéglátásban 

használt bizonyla- 

tokat állít ki manuá- 

lisan és digitálisan. 

Ismeri a vendéglá- 

tásban használt 

bizonylatok (szám- 

la, szállítólevél, 

vételezési jegy) 

tartalmi és formai 

követelményeit, 

javításukat. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

Számítógép (irodai 

program csomag) 

szakszerű használa- 

ta 

 

 

3.4.4.13 A tantárgy témakörei 

 

3.4.4.13.1 Áruátvétel 

A témakör elsajátítását követően a tanulók használják az alapozó képzésben elsajátított méré- si, 

számlálási, mérleghasználati ismereteket. Tisztában vannak az áruátvétel különböző mód- jaival, 

a minőségi, mennyiségi, értékbeli áruátvétellel, és gyakorlatban is el tudják végezni azokat. 

Ismerik a különböző alapanyagok (halak, kagylók, rákok) minőségének megállapítá- sára 

vonatkozó szabályokat, és az érzékszervi vizsgálat során alkalmazzák azokat. Különös figyelmet 

fordítanak a szavatossági idő betartására. Megállapítják az esetleges eltéréseket. Figyelnek a 

szállítás megfelelőségére, nem megfelelő szállítás, minőség, mennyiség, érték esetén megteszik 

a szükséges intézkedéseket (jegyzőkönyv, visszáru). 

 

3.4.4.13.2 Árugazdálkodási szoftverek használata 

A tanulók felvezetik a beérkezett árut az árugazdálkodási rendszerbe, jelölik a kiadott ter- 

mékeket, használják az e-HACCP alkalmazást. 

 

3.4.4.13.3 Élelmiszer- és árukészlet ellenőrzése 

Összegyűjtik az adott termék elkészítéséhez szükséges alapanyagokat, eszközöket, és el- 

lenőrzik ezek meglétét a konyhán. Az adott mennyiségeket a rendezvényi csoportok lét- 

számához igazítják. 
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3.4.4.13.4 Az anyagfelhasználás kiszámítása 

A tanulók egy megadott receptúra alapján anyaghányad-kalkulációt végeznek. Ismerik az 

egységár, mennyiségi egység, mennyiség, érték fogalmát. A kalkulációt papíron és digitáli- 

san is el tudják készíteni. 

 

3.4.4.13.5 Vételezési, rendelési mennyiség megállapítása 

Egy adott étel megadott mennyiségben történő elkészítéséhez a tanulók kiszámolják a rak- 

tárból vételezendő mennyiséget. Figyelembe veszik annak veszteségét, illetve tömegnöve- 

kedését az alapanyag kezelése során. Az utánpótlási idő figyelembevételével kiszámolják a 

rendelési mennyiséget. 

 

3.4.4.13.6 Raktározás 

A tanulók ismerik a raktározás fogalmát, célját. Az átvett árut tulajdonságainak megfelelő- en 

kezelik, szakosított raktárakban helyezik el. Tevékenységük során tartják magukat a tiszta út 

elvéhez és a FIFO-elvhez. Kiszámolják a beérkezett áru nettó és bruttó tömegét. 

 

3.4.4.13.7 Árképzés 

Kialakítják egy adott termék árát, amihez alapul veszik a felhasznált anyagok beszerzési árát. 

Különbséget tesznek beszerzési és eladási ár között. Értik az áfa szó jelentését, isme- rik a 

tulajdonságait, tudják a vendéglátásban használt áfakulcsok mértékét, használatuk szabályát. 

Haszonkulcs segítségével árrést számolnak, majd kialakítják a termék nettó, bruttó eladási 

árát. Vezetői kérésre engedményes árat számolnak, csoportárat alakítanak ki, esetleges felárat 

kalkulálnak. Ismerik az ár és a bevétel kapcsolatát. 

 

3.4.4.13.8 Bizonylatolás 

Ismerik a bizonylat fogalmát, értik a bizonylati elvet. A bizonylatokat keletkezésük, kiállí- 

tásuk szerint csoportosítják. Biztos kézzel töltenek ki készpénzfizetéses, átutalásos számlát, 

nyugtát, szállítólevelet. A rontott bizonylatot szakszerűen javítják. A vendéglátásban hasz- 

nált vásárlók könyvét el tudják helyezni, ismerik a célját, tartalmát. Ki tudják tölteni a 

készletgazdálkodás legfontosabb dokumentumait (vételezési jegy, selejtezési ív, kiadási bi- 

zonylat). A képzőhelyen használt szoftver segítségével bizonylatokat készítenek, és átlát- ják 

ezek tartalmát. 

 

3.4.4.13.9 Elszámoltatás 

A tanulók ki tudják mutatni a raktár és a termelési munkaterület leltáreredményét. Értel- 

mezik a fizetendő hiány, többlet, egyező leltár fogalmát. 
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3.4.4.13.10 Készletgazdálkodás 

A tanulók ismerik a készletgazdálkodás fogalmát és jelentőségét a vendéglátásban. Értik a 

nyitókészlet, zárókészlet, készletnövekedés és -csökkenés kifejezések jelentését, és ezek 

felhasználásával fel tudják állítani az áruforgalmi mérlegsort. Számtani átlagot és kronolo- 

gikus átlagot számolnak. Meg tudják határozni a forgási sebességet napokban és fordula- 

tokban. A kapott eredményt értelmezik. 

 

4 RÉSZSZAKMA 

 

A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga akkor kezdhető meg, ha a tanuló eleget 

tett a jelen fejezet szerinti képzési követelményeknek. 

 

4.1 A részszakma megnevezése: Szakácssegéd 

 

4.1.1 A részszakma ajánlott szakmai tartalma: 

 

Az oktatási egység 

3. fejezetben szereplő 

azonosító száma 

 

Az oktatási egység megnevezése 

 

3.4.1 

Előkészítés és élelmiszer-feldolgozás tantárgy Előkészítés; Alapmű- 

veletek, fűszerezés, ízesítés; Alaplevek, rövidlevek, kivonatok és 

pecsenyelevek; Alapkészítmények témakörei 

 

3.4.2 

Konyhai berendezések és gépek ismerete, kezelése, programozása 

tantárgy Kéziszerszámok; Hűtő- és fagyasztóberendezések; Főző- és 

sütőberendezések; Egyéb berendezések és gépek témakörei 

 

 

5 EGYEBEK 
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 KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK SZŐLÉSZ-BORÁSZ  

 

1. A szakma alapadatai 

1.1 Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar 

1.2 A szakma megnevezése: Szőlész-borász 

1.3 A szakma azonosító száma: 4 0721 05 14 

1.4 A szakma szakmairányai: - 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Élelmiszeripar ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó 

részszakmák 
megnevezése: 

Szőlőfeldolgozó 

Pincemunkás 

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: 140 

óra, Technikumi oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra 

 

2. A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, 

valamint a munkaterület leírása 

 

 

 

 

 

Szőlőtelepítési és szőlőápolási munkákat végez, szőlőt metsz. Fehér-, rozé, siller, vörösbort készít. A 

legfontosabb Kárpát-medencei és világfajták ismeretében nyomon követi a szőlő érési folyamatait, 

felkészül a szüretre. A leszüretelt termést a meghatározott technológiai céloknak megfelelően 

feldolgozza, előkészíti az erjesztésre, erjeszt. A kierjedt újbort kezeli, érleli. Az elkészült bort a piaci 

igényeknek megfelelő formában palackozza. Kezeli és működteti a szőlészeti és borászati 

műveletekhez tartozó gépeket és berendezéseket. A szőlőtermesztési és a borászati technológia során 

laboratóriumi alapvizsgálatokat végez. A borászati tudással borkóstolót, borbemutatót tart. Munkáját 

a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és 

környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával (4-es szint)/betartásával és betartatásával 

(5-ös szint) végzi. 
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3.  A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám 

 

 

Szakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Szőlész-borász 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő 

4.  A szakképzésbe történő belépés feltételei 

4.1 Iskolai előképzettség: 

▪ Alapfokú iskolai végzettség 

4.2 Alkalmassági követelmények 

4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 
 

5.  A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi 

feltételek 

5.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra 

● alapvető fizikai mennyiségeket mérő eszközök (hossz-, tömeg-, térfogat-, hő-

, sűrűségmérő eszközök) 

● alapvető általános gépelemek 

● alapvető élelmiszeripari gépek (nyersanyagtárolók, osztályozó-, tisztító-, 

aprító-, keverő-, töltő-, csomagoló-, termikus gépek) 

● munkavédelmi eszközök 

5.2 Eszközjegyzék szakirányú oktatásra 

● A szőlőműveléshez szükséges erő- és munkagépek 

● a szőlőművelés kézi és gépi eszközei 

● Szőlőfeldolgozás eszközei, gépei (bogyózó, zúzó, prés, szüretelőláda, mérleg, 

habosítók) 

● Fejtőgépek, vezetékek, szerelvények 

● Erjesztéshez szükséges berendezések, gépek, tartályok, hűtőrendszer 

● Borkezelés eszközei (pl. tartályok, hordók) 

● Pezsgőkészítés eszközei, berendezései (pl. rázóállvány, szaturáló) 

● Borminősítés eszközei (borbíráló poharak) 

● Palackozás gépei, eszközei (automata gépsor: öblítő, töltő, záró, címkéző; kézi 

töltő, záró, címkéző) 

● Szűrőgépek, hőcserélők 

● Egyéni védőeszközök 

● Laboratórium: Szakmához kötődő speciális mérőeszközök, ipari m

érőműszerek használatához és egyszerű mérések elvégzésére alkalmas 

mérőberendezések 

● szőlőültetvény vagy szőlőnövény 

6.  Kimeneti követelmények 
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6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

 

 

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami szükséges 

és hasznos minden élelmiszeripari ágazati szakmában betöltött munkakör esetén. Az alapoktatás végén 

a tanulók rálátnak az élelmiszeripari ágazat minden fontos részterületére, ezért megalapozott döntést 

hozhatnak a szakma kiválasztásánál. 

Irányítással élelmiszer-feldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, tisztít, aprít, kever, 

termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), csomagol. Felismeri és csoportosítja az 

élelmiszeripar nyersanyagait, azonosítja, hogy mely iparágak használják fel azokat. 

Rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz szükséges műszaki alapismeretekkel: felismeri az 

élelmiszeriparban használatos szerkezeti anyagokat (fémek és nemfémek), 3D makett alapján vetületi 

ábrát készít geometriai alapelemekről (téglatest, henger, kúp), felismeri az alapvető gépelemeket (kötő 

gépelemek, hajtáselemek). 

Laboratóriumi alapműveleteket végez (tömegmérés, térfogatmérés, oldatkészítés, sűrűségmérés). 

Ágazathoz kapcsolódó alapszámításokat végez (százalék, aránypár). 

Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokat. Ismeri és betartja a 

személyi- és az élelmiszer-előállítás higiéniai követelményeit. 
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6.2 Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

 

 

Sorszám 

Készségek, képességek  

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

  Alap szinten ismeri   

 

 

 

 

 

Irányítás mellett 

végzi munkáját. 

 

 

Magára nézve 

kötelezőnek tartja a 

munka-, 

tűzvédelmi és 

higiéniai 

előírásokat. 

 

 Csoportokba rendezi az élelmiszeripar  

1 az élelmiszeripari növényi és állati  

 nyersanyagokat. eredetű  

  nyersanyagait.  

 

 

2 

Munkáját a munka-, tűzvédelmi és 

higiéniai szabályok betartásával végzi. 

Alap szinten ismeri a munka-, 

tűzvédelmi és higiéniai szabályokat. 

 

 

 

3 

 

Élelmiszeripari alapműveleteket 

végez. 

Alap szinten ismeri a tisztítás, aprítás, 

keverés, osztályozás, csomagolás, 

hőkezelés 

A munkavégzése 

során törekszik a 

pontosságra, 

szakszerűségre. 

  műveleteit.  

 Kiválasztja az   

 élelmiszeripari Ismeri az alapvető  

4 munkavégzéshez szerkezeti anyagokat  

 szükséges szerkezeti (fémek, nem fémek).  

 anyagokat.   
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5 

Kiválasztja az alapvető kötő 

gépelemeket. 

Ismeri a csavarokat, ékeket, reteszeket, 

szegecseket. 

  

Felelősséget vállal 

saját munkájáért. 

 

 

6 

 

 

Alapvető ágazati méréseket végez. 

Ismeri a tömeg, hosszúság, térfogat, 

hőmérséklet, sűrűség fogalmát, 

mértékegységeit, 

mérésének módját és mérőeszközeit. 

  

 

7 

Egyszerű mértani 

makettekről vetületi ábrát készít. 

Alapszinten ismeri a műszaki 

ábrázolást. 

 

 

8 

Az élelmiszeripari termékek 

előállításához szükséges eszközöket, 

anyagokat kiválasztja, előkészíti. 

Alapszinten ismeri a termékek 

előállításához szükséges anyagokat, 

eszközöket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Szakirányú oktatás szakmai követelményei 
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Sorszám 

Készségek, képességek  

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

  Ismeri a  

 

 

 

 

 

 

Elkötelezett a 

minőségorientált és 

környezettudatos 

szőlőtermesztés mellett. 

Nyitott a szőlőtermesztésben 

megjelenő korszerű 

technológiák 

alkalmazása irányába. 

Törekszik a minél kisebb 

környezeti 

terhelést jelentő 

fenntartható 

szőlőtermesztés 

megvalósítására. 

 

  talajművelés  

  feladatait, tápanyag  

 

1 

A szőlőültetvényben tápanyag 

utánpótlást végez. 

utánpótlás módjait, az adagolás 

ütemezését és 

megérti a 

 

  tápanyagok  

  egymásra gyakorolt  

  hatását.  

  Ismeri a  

  szőlőtelepítés Munkahelyi 

  műveleteit, vezetőjének 

  támrendszer utasítása alapján 

  létesítésének végzi munkáját, 

  alapjait. Tisztában melynek 

  van a különböző minőségéért 

  támrendszerek felelősséget 

  előnyeivel, vállal. 

2 Szőlőültetvényt létesít. hátrányaival. Ismeri 

a szőlőszaporítás 

 

  módjait. Ismeri a  

  telepítési terv  

  alapszámításait  

  (tőke/ha) és a  
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  telepítés lépéseit.  

  Ismeri a  

  konvencionális  

  (AKG), bio-,  

  biodinamikus  
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  gazdálkodás alapjait.   

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Elvégzi a szőlőápolás 

alapfeladatait. 

Azonosítja a szőlőnövény részeit, 

tisztában van feladatukkal. Ismeri 

a szőlő vegetációs fázisait. Ismeri 

a szőlő éves munkáit, a metszés 

alapjait. 

Ismeri a 

leggyakoribb kárpát- medencei és 

világfajtákat. 

 

 

Törekszik a szakszerű 

munkára, mert a szőlőápolás, 

a metszés az alapja a jó 

minőségű szőlőnek. 

Ennek érdekében hajlandó 

folyamatosan továbbképezni 

magát. 

 

 

Munkáját vezetői útmutatás 

alapján 

gyakorolja be, majd önállóan 

végzi. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Megkülönbözteti az egészséges 

és beteg növényi részeket. 

Ismeri a növényvédelem alapjait: 

felismeri az alapvető 

betegségeket és kártevőket, 

kezelésüket. Egy 

növényvédelmi szer bekeverése, 

kijuttatása érdekében alapszinten 

ismeri a kapcsolódó 

számításokat (százalék, 

koncentráció számítás). 

 

 

 

 

 

Figyelemmel kíséri a 

szőlőültetvény 

fejlődését, tudatában van a 

prevenció fontosságának. 

 

 

 

 

 

A 

növényvédelmi munkákat 

utasítás alapján végzi. 
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5 

 

 

 

 

A szüretet megelőzően nyomon 

követi a szőlőfajták érését, 

különböző 

módszerekkel 

megbecsüli a várható termés 

mennyiségét. 

Ismeri a szőlőfajták érettségét 

nyomon követő módszereket és 

műszereket. Meg tudja állapítani a 

szüret időpontját. 

Ismeri a 

termésbecslés módszereit. 

Felsorolja a szüreti terv lépéseit. 

Ismeri a takarítás, 

tisztítás, fertőtlenítés szabályait és 

a vegyszerek szakszerű 

használatát. 

 

 

 

 

 

Figyelemmel kíséri a szőlő 

érési folyamatát. Törekszik a 

feladatok pontos elvégzésére 

és dokumentációjára. 

 

 

 

Önállóan képes elvégezni a 

méréseket és a 

termésbecslést. 

Adatrögzítéssel kapcsolatban 

előnyben részesíti az IKT 

eszközöket. 

 

 

6 

A szüreti terv alapján előkészíti a 

szőlőfeldolgozó gépeket, 

eszközöket, anyagokat a 

szüretre, szüretel. 

Részletesen ismeri a szüretet 

megelőző 

időszakban elvégzendő 

előkészítő 

műveleteket, feladatokat. Ismeri 

a 

Törekszik a 

szőlőfeldolgozó 

gépeinek, eszközeinek 

szakszerű 

előkészítésére. 

Minőségorientált 

munkát végez a szüret 

A szüretet előkészítő 

tevékenységek során képes az 

önellenőrzésre. Felelősséget 

vállal a 
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  kézi, gépi szüret előnyeit, 

hátrányait, eszközeit és gépeit. 

során, és belátja, hogy ez 

a munkafázis kihat a bor 

minőségére is. 

munkálatok minőségéért és a 

higiéniai követelmények 

betartásáért. 

 

 

7 

 

Elvégzi a szőlő 

mennyiségi-, minőségi átvételét, 

fogadja a szőlőt. 

 

Ismeri a szőlőátvétel 

szempontjait, berendezéseit, 

módjait. 

 

Törekszik a 

pontosságra és a 

szakszerű 

szőlőátvételre. 

Felelősséget vállal a mérések 

pontosságáért és 

az adminisztráció 

hitelességéért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

A technológiai célnak 

megfelelően 

feldolgozza a szőlőt, kezeli a 

cefrét, kezeli a mustot és 

előkészíti az erjesztésre. 

Előkészíti és beadagolja a 

feldolgozás során alkalmazott 

segédanyagokat. 

Kezeli a feldolgozó gépeit, 

berendezéseit. 

Alkalmazói szinten ismeri a 

szőlőfeldolgozás gépeit, 

berendezéseit. 

Tisztában van a kémiai és 

mikrobiológiai veszélyekkel. Érti 

az alkalmazott segédanyagok 

(borászati enzimek, stabilizáló-, 

derítő-, kénezőszerek) 

felhasználásának okait, 

alapszinten 

ismeri használatukat, 

adagolásukat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkötelezett és 

körültekintő a 

 

 

 

 

 

Üzemnagyságtól függően 

másokkal együttműködve, de 

akár önállóan dolgozik, szükség 

esetén beavatkozik. 

Önállóan kezeli a feldolgozó és 

az erjesztő rendszereinek 

működéséhez szükséges 

automatikát és szoftvereit. 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fehér-, rozé-, siller- és vörösbort 

erjeszt. 

Alapszinten ismeri a must, bor 

kémiai összetételét és az erjedés 

során 

lejátszódó alapvető folyamatokat. 

Alapszinten ismeri az erjedés 

lefolyásának dinamikáját. Ismeri 

a spontán erjesztés és a szelektált 

fajélesztős beoltás közötti 

különbséget és tisztában van azok 

előnyeivel/hátrányai val. 

Tisztában van a fajélesztő 

használatával és a tápsóadagolás 

jelentőségével, 

módjaival. Felismeri az erjedési 

hibákat. Kezeli az erjesztés 

szakterületén végzett 

munkája iránt, pontosan 

betartja a 

technológiai 

utasításokat. 

Törekszik a közösen 

végzett munka során a 

munkakapcsolatok 

együttműködésen 

alapuló kialakítására. 

Figyelemmel kíséri a 

szőlőfeldolgozás 

folyamatát. 

Minőségorientált 

szemléletmóddal 

figyelemmel kíséri az 

erjesztést. 

Munkáját a technológiai 

utasítások, a 

feldolgozógépek kezelési és 

karbantartási utasításában 

foglaltak és a munkavédelmi 

szabályok pontos 

követésével és maradéktalan 

betartásával végzi. 
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  levezetéséhez szükséges gépeket, 

berendezéseket. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kezeli az újbort. Alkalmazza a 

bortisztítás 

módszereit: 

fejtőrendszert állít össze, bort fejt, 

próbaderítést végez, kiválasztja, kiméri 

és előkészíti a derítőszereket, deríti a 

bort. Kiszámolja a szükséges 

szűrőanyag mennyiségét, 

összeállítja és előkészíti a 

szűrőgépeket, és bort szűr. 

Ismeri a különböző fejtési módok 

elvégzését, azok előnyeit, 

hátrányait. 

Kiszámolja az alapkénezéshez 

szükséges 

anyagmennyiséget. Alapszinten 

ismeri a borstabilizálás 

módjait. Ismeri a derítőszereket, 

azok szakszerű 

használatát, mennyiségük 

kiszámítását. A 

próbaderítés elvégzésével 

kiválasztja a szükséges 

mennyiséget. 

Alapszinten ismeri a szűrés 

elméletét, felsorolja a fontosabb 

szűrőgép csoportokat. Ismeri a 

kovaföld-, a lap- és 

tangenciális szűrőgépek 

használatát. Összeszereli a 

fejtőrendszert. 

Ismeri a fejtőgépek jellemzőit és 

használatát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik a derítőszerek 

gazdaságos használatára. 

Tudatosan, odafigyelően, a 

környezeti terhelést figyelembe 

véve végzi ezeket a 

tevékenységeket. 

Nyitott az új technológiák, 

derítőszerek, szűrési módok 
alkalmazására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkáját vezetői 

utasítás alapján 

végzi. 

Ellenőrzi a fejtési, 

derítési, 

szűrési 

műveleteket. 

Képes az 

önellenőrzésre. 

Felelősséget vállal a 

derítőszerek 

felhasználásáért. 
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11 

 

 

Kialakítja a borharmóniát. Elvégzi és 

kiértékeli a 

műveletekhez kapcsolódó 

próbavizsgálatokat. 

Bort organoleptikus módon kóstol, 

bírál. 

Ismeri a borharmónia 

kialakításának módjait és jogi 

szabályozását (házasítás, 

beltartalmi értékek változtatása). 

Elvégzi az ide vonatkozó alapvető 

szakmai 

számításokat. 

 

 

 

Kreatív, nyitott és kész a közös 

munkára. 

Csoportmunkában kooperatív 

hozzáállás jellemzi. 

Figyelemmel kíséri a bor 

fejlődését. 

Vezetői 

útmutatás 

alapján, de 

önálló 

javaslatokat is 

megfogalmazva 

végzi a 

borharmónia 

kialakításával 

kapcsolatos 

tevékenységeket 

. 
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12 

 

 

 

 

 

 

Technológiai céltól függően érleli a 

bort. 

Az érleléshez szükséges edényt 

szakszerűen tisztítja, kezeli. 

Technológiai döntésekhez és a bor 

érésének nyomon követéséhez mintát 

vesz. 

Tisztában van a reduktív és 

oxidatív technológia 

jellemzőivel. Ismeri a fontosabb 

tárolóedények és különleges érlelési 

edények (pl. amfora, permeábilis 

műanyag tárolók) borminőségre 

gyakorolt hatásait, előnyeit, 

hátrányait. 

Ismeri a fahordók, saválló 

acéltartályok tisztításának, 

fertőtlenítésének 

módjait. Tud hordót csapolni, 

visszacsapolni. 

Darabban levő hordó esetén 

kiszámítja a hordóban levő bor 

mennyiségét. 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiválások 

megelőzése érdekében stabilizálja a 

bort. 

Felismeri a borhibákat és 

borbetegségeket és kezeli azokat. 

Ismeri a borban előforduló 

jellemző 

kiválásokat. Mikroszkópos 

vizsgálattal azonosítani tudja a 

főbb kiválásokat. 

Ismeri a borstabilizálás fizikai és 

kémiai módszereit, eszközeit, 

gépeit. 

Ismeri a borstabilizáló 

anyagok szakszerű használatát, 

mennyiségük kiszámítását, 

előkészítésüket és alkalmazásukat. 

Alapszinten ismeri a hideg- és 

melegkezelések elméleti hátterét 

és a 

hőcserélők működését. 

Azonosítja a fontosabb 

borhibákat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szem előtt tartja a vevő 

igényeit. 

Törekszik a kiválásoktól 

mentes, stabil bor előállítására. 

Törekszik, hogy a borhibák, 

borbetegségek kialakulását 

elkerülje vagy kijavítsa. 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetői döntések 

alapján végzi a 

borstabilizáló 

műveleteket 

illetően. Kiválás, 

borhiba, 

borbetegség 

megjelenése 

esetén a 

vezetőnek jelzi 

azokat. 
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  borbetegségeket. Ismeri a 

javításukat, 

kikezelésüket. 

  

 

 

 

14 

 

 

 

Előkészíti a bort a palackozáshoz. 

Ismeri a borpalackozást 

megelőző 

műveleteket, azonosítani 

tudja a jogszabályban 

megengedett anyagokat, 

kezelőszereket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfontolt döntést hoz, ha be 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Különböző 

technikákkal palackoz. 

Elkészíti a bor és pezsgő címkéjét. 

Átfogóan ismeri a különböző 

palackozási 

technikákhoz tartozó 

műveleteket és 

berendezéseket: 

- kézi- és gépi töltést 

- a gyűjtőcsomagolás, 

egységrakomány 

képzésének 

lehetőségeit 

- a tárolási feltételeket. 

Felismeri a palackozás 

során felmerülő kritikus 

pontokat. Behatóan ismeri a 

címkék kötelező tartalmi 

elemeit. Kikeresi a 

termékleírásokban 

megfogalmazott egyéb 

elvárásokat. 

 

 

 

Törekszik az előkészítő 

és 

palackozási műveletek minél 

gondosabb 

elvégzésére. Nyitott az új 

palackzárási technológiák 

felé. 

Tevékenységét 

proaktívan végzi. 

Kreatívan, esztétikusan 

megtervezi a címkét. 

kell avatkozni az 

előkészítő és palackozási 

folyamatokba. Önállóan 

kezeli a termeléshez 

szükséges szoftvereket. 

Felelősséget vállal elvégzett 

munkájáért. 

Címke készítésénél 

javaslatokat 

fogalmaz meg a kinézetre és a 

tartalomra vonatkozóan. 

 

 

 

 

16 

 

 

Tokaji borkülönlegességet készít, 

vagy adott 

rendezvényen bemutatja azok 

sajátosságait. 

Ismeri az aszúsodás során 

lezajlódó mikrobiológiai 

folyamatokat és kémiai 

változásokat. 

Ismeri a tokaji 

borkülönlegességek 

fogalmát, készítésük 

technológiáját és 

Értékként tekint a 

Világörökség részét képező 

borvidékre, 

hagyományaira, 

borkülönlegessé- geire. 

Elkötelezett e 

hírnév megtartásában és 

emelésében mind 

 

 

Betartja a Tokaji 

termékleírásban 

megfogalmazott szabályokat. 
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nehézségeit. Magyarországon, 

mind külföldön. 

 

 

17 

Pezsgőgyártáshoz töltőbort készít. 

Különböző 

technológiákkal pezsgőt és CO2-ot 

tartalmazó bort gyárt. 

Alapszinten ismeri az 

élesztő-, a 

tirázslikőr készítésének, 

módját. Ismeri a 

pezsgőalapborral 

kapcsolatos 

Vevőközpontú szemléletű, 

elkötelezett a 

minőségi pezsgő és CO2-ot 

tartalmazó borok készítése 

iránt. 

Hajlandó az új 

Önállóan javaslatokat 

fogalmaz meg az alapbor 

házasításánál. 

Munkáját technikai 

  minőségi elvárásokat. 

Alapszinten ismeri a 

pezsgőkészítés jogi 

szabályozását. 

Ismeri a palackos érlelésű-, -

erjesztésű, tankpezsgő 

készítésének lépéseit. 

megoldások 

megismerésére. Szem előtt 

tartja a 

jogszabályi 

kötelezettségeket. 

utasítások és a 

munkavédelmi szabályok 

betartásával önállóan vagy 

útmutatás 

alapján végzi. 
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18 

 

A legfontosabb szőlő- és borfajtákra 

jellemző illatokat, ízjegyeket felismeri. 

Illat- és ízminták alapján 

felismeri a jellemző 

illatokat, 

ízeket. Beazonosítja a 

jellemző borhibákat és 

borbetegségeket. 

 

 

Motivált és törekszik saját 

érzékszerveinek 

fejlesztésére. 

Receptúra alapján képes 

önállóan 

illatmintákat, oldatokat 

előállítani. 
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Borbírálatot és borturisztikai 

alapismereteit felhasználva 

borbemutatót tart, borkóstolót tart. 

Jellemzi Magyarország borvidékeit 

és borrégióit. 

Ismeri a borbírálat személyi 

és tárgyi feltételeit. 

Szakszerűen sorrendbe 

tudja állítani a bírálatra 

szánt borokat. 

Vendéglátási 

alapismeretekkel 

rendelkezik. 

Magabiztosan be tudja 

mutatni a kiválasztott 

borokat. 

Alapszinten ismeri az 

ételek-borok párosítását. 

Ismeri a magyar borvidékek 

és borrégiók 

szőlőtermesztési adottságait, 

legfontosabb szőlőfajtáit és 

hagyományait. 

Elkötelezett a kulturált 

borfogyasztás 

népszerűsítése mellett. 

Borkóstolók és egyéb borral 

kapcsolatos rendezvények 

során 

törekszik a minél 

szakszerűbb és élményt 

adó borbemutatók 

megtartására. 

Fontosnak tartja, hogy 

külföldi vendégeknek is 

alapszinten 

tájékoztatást tudjon adni. 

Nyitott a 

digitális marketing 

eszközök használata 

iránt. Értékként tekint a 

borvidékek hagyományaira. 

Képes önálló javaslatokat is 

megfogalmazni borturisztikai 

eseményekkel, fejlesztésekkel 

kapcsolatban. Kreatívan részt 

vesz a borászat online térben 

való 

megjelenésében, a különböző 

közösségi 

médiákban való 

megjelenítésben 

. Önállóan képes egyszerűbb 

dokumentumok at, 

prezentációkat előállítani és 

megosztani. 
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Technológiai döntésekhez és a bor 

fejlődésének követése érdekében 

analitikai és érzékszervi 

vizsgálatokat végez a bor- és 

pezsgőkészítés folyamán. 

Ismeri az alapszintű 

borvizsgálati 

módszereket, az egyszerű 

analitikai vizsgálatok 

kémiai hátterét. A mért 

értékeket összefüggéseiben 

kapcsolni tudja a 

technológiai feladatokhoz. 

Kezeli a vizsgálati 

szoftvereket. 

 

Igényes önmagára és az 

általa elvégzett 

munkára. Törekszik a minél 

pontosabb 

munkavégzésre és 

dokumentációra. Nyitott a 

borászati analitikában 

megjelenő új analizáló 

berendezések felé. 

Mérési eredményei 

alapján vezetői segítséggel 

dönt a lehetséges következmé- 

nyekről. A gépek használati 

útmutatóját 

önállóan vagy segítséggel 

idegen nyelven is képes 

    értelmezni, a műszereket 

beüzemelni. 
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Szakszerűen kezeli a borászatban 

keletkezett 

melléktermékeket és hulladékokat. 

 

 

 

 

Ismeri a borászati 

melléktermékekre 

vonatkozó 

jogszabályokat. 

Ismeri a kezelésükre 

vonatkozó 

eljárásokat. 

Törekszik a szelektív 

hulladékgyűjtésre, a 

keletkező hulladék 

mennyiségének 

csökkentésére. Belátja a 

környezetvédelem 

fontosságát, törekszik a 

környezetterhelés és az 

ökolábnyom 

minimalizálására. 

Érdeklődik a keletkezett 

melléktermékek (pl. 

szőlőmag, törköly, kocsány) 

felhasználása iránt. 

 

Önállóan kezeli a keletkezett 

melléktermékek et és 

hulladékokat. 

Felelősséget vállal a 

veszélyes hulladékok 

(vegyszerek, kékderítési alj) 

szakszerű kezelésére. 
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22 

 

 

Balesetmentesen kezeli, üzemelteti a 

szőlészeti munkákkal és a borászati 

üzemben használatos alapvető 

eszközöket, gépeket, berendezéseket. 

Elvégzi a szükséges tisztítási és 

karbantartási feladatokat. 

 

 

 

 

 

 

Alapvető gépészeti 

ismeretekkel rendelkezik. 

 

 

 

 

 

Törekszik a 

biztonságos 

munkavégzésre és a 

higiénia minél nagyobb 

fokú 

betartására. 

Egyszerűbb, begyakorlott 

karbantartási feladatokat 

önállóan végrehajt. 

Döntést hoz arról, hogy a 

beazonosított hiba önállóan 

javítható-e. 

Egyszerűbb használati 

utasítást segítséggel 

idegen nyelven is megért. 
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Borászati vállalkozást tervez. 

Alapszinten ismeri a 

vállalkozás 

indításának módját, a 

vállalkozási formákat, a 

vállalkozás 

működőképességé- nek 

legfontosabb feltételeit. 

Ismeri az elektronikus 

ügyintézés menetét. 

 

 

 

Nyitott a 

vállalkozásokkal kapcsolatos 

új ismeretekre. 

 

 

A lehetőségek ismeretében 

döntést hoz saját vállalkozása 

formájával kapcsolatban. 

 

 

24 

Higiéniai és 

minőségbiztosítási szabályokat 

alkalmaz a pincében és a borkészítés 

során. 

Ismeri a HACCP rendszer 

alapelveit, alkalmazásának 

módját, az online HACCP 

(eHACCP) 

Belátja a HACCP rendszer 

alkalmazásának fontosságát. 

Szem előtt tartja a 

digitalizáció adta 

 

Önállóan HACCP 

dokumentumok at vezet. 
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adta lehetőségeket. 
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  Ismeri a borászatra vonatkozó Jó 

Higiéniai Gyakorlatot. Ismeri a 

minőségirányítással és 

élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos 

szabványrendszereket. 

lehetőségeket.  

 

 

7.  Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

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

7.2 Írásbeli vizsga 

7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Élelmiszeripari alapismeretek  
7.2.2 A vizsgatevékenység leírása 

o Az élelmiszeripari nyersanyagok csoportosítása és jellemzése 50% 
o Munkavédelmi, tűzvédelmi, higiéniai alapismeretek 50% 

A feladatsornak legalább 15 legfeljebb 20 feladatot kell tartalmaznia. Az írásbeli feladatokat az 

alábbi formában kell összeállítani: 

- tesztfeladatok ahol csak egy jó válasz lehetséges és legalább négy válaszlehetőséget kell megadni (a tesztfeladatok aránya 

az összes feladathoz képest legfeljebb 50%) 

- feleletválasztó feladatok a lehetséges válaszok felsorolásával (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 

30%) 

- rövidválaszos feladatok (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 20%) 
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7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 20% 

7.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Értékelési útmutató alapján Az értékelés százalékos 

formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 31 %- át elérte. 

7.3 Gyakorlati vizsga 

7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: élelmiszeripari ágazati alapgyakorlat 

7.3.2 A vizsgatevékenység leírása 

A vizsgatevékenység egy részből áll: 

7.3.2.1 Komplex gyakorlati vizsgafeladat 

Élelmiszeripari alapműveletet végez, melynek során: 

- anyagokat kiválaszt, 

- a rendelkezésére bocsátott receptúra alapján anyagszükségletet számol és mér, 

- anyagokat, eszközöket előkészít, 

- élelmiszeriparban használt anyagok egyes fizikai vagy kémiai tulajdonságait méri, valamint az elvégzett műveletet 

dokumentálja, 

- élelmiszeriparban használt munkadarabot, fél- vagy készterméket állít elő, valamint az elvégzett műveletet dokumentálja, 

- meghatározott munkaműveleteket hajt végre. 

Az iskola – saját lehetőségeinek figyelembevételével - a fenti tevékenységek közül legalább négyet tartalmazó tételsort állít 

össze. 

 

7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc 

7.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 80% 

7.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai és súlyozásuk: 

o a megadott művelet szakszerű elvégzése 30% 

o a munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek szakszerű használata 30% 

o a megadott műveleti sorrend betartása 10% 

o a mérés pontossága, 10% 
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o a munkavégzés esztétikája 10% 

o a munka-, tűzvédelmi és higiéniai szabályok betartása 10% 

 

Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 50 %- át elérte. 

 

7.4 Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma 
 

Ágazati 

alapoktatás 

megnevezése 

 

FEOR-szám 

 

FEOR megnevezése 

Alapvizsgával betölthető 

munkakör(ök), tevékenységek 

- - - - 

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

 

 

 

8.  A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

8.1 Szakma megnevezése: Szőlész-borász 

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. 

8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

8.3 Központi interaktív vizsga 
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8.3.1 A vizsgatevénység megnevezése: Szőlész-borász szakmai alapismeretek 

A központi interaktív vizsga a következő tanulási eredményeket méri az elvárt ismeretek mélysége szerint: 

- Szőlőtermesztés és –ápolás alapismeretei: szőlőtelepítés, a szőlőnövény felépítése és vegetációs ciklusa, szőlőápolás alapjai, 

alapvető szőlőnövény betegségek és kártevők felismerése, borkészítési szempontból legfontosabb kárpát-medencei és 

világfajták jellemzése 

- Bor- és pezsgőgyártás technológiája: műveletei, azok céljai, feltételei, tokaji borkülönlegességek, borbírálat alapjai 

- Bor- és pezsgőgyártás, szőlőművelés és ápolás legfontosabb gépei, berendezései: feladatuk, működési elvük, kezelésük, 

illetve üzemeltetésük, tisztításuk és munkavédelmi előírásaik. 



872 
 

- Szakmai számítások: borászati (kénezés, derítés, must cukortartalmának 

növelése, édesítés, savtartalom változtatása, házasítás) és szőlészeti 

(szőlőtelepítés, tápanyagszükséglet) szakmai számítások 

 

Az írásbeli feladatokat az alábbi arányban kell összeállítani: 

1. vizsgarész: Szőlőtermesztés és ápolás alapjai: 30% 

2. vizsgarész: Bor- és pezsgőgyártás technológiája, borvidékek, borbírálat: 45% 

(ezen belül arányosan a témakörök) 

3. vizsgarész: Bor- és pezsgőgyártás, szőlőművelés és -ápolás gépei, berendezései: 

10% 

4. vizsgarész: Szakmai számítások (arányosan szőlészeti és borászati): 15% 

 

Javasolt feladattípusok 

- igaz-hamis állítások eldöntése, feleletválasztás (a feladatok aránya az összes 
feladathoz képest legfeljebb 15%) 

- termék megnevezése, technológiai lépések helyes sorrendbe állítása (a feladatok 
aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 10%) 

- egymáshoz rendelés (párosítás) (a feladatok aránya az összes feladathoz képest 

legfeljebb 15%) 
- hiányos szöveg kiegészítése, táblázat, ábra, folyamatábra hiányos elemeinek 

kitöltése (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 10%) 

- rövid feleletalkotás (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 20%) 
- géprajz (ábra) felismerése, berendezés megnevezése, részeinek és működésének 

ismertetése (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 15%) 

- szakmai számítási feladat (szőlészeti és borászati) (a feladatok aránya az összes 
feladathoz képest legfeljebb 15%) 

 

8.3.2 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

8.3.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20% 

8.3.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

▪ A javítás értékelési útmutató alapján történik, a számítási feladatokban 

részpontszámok megadása ajánlott. 

● A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte. 

8.4 Projektfeladat 

8.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Szőlész-borász komplex projektfeladata 

8.4.2 A vizsgatevékenység leírása 

A vizsgatevékenység öt vizsgarészből áll: 

1. Szőlészeti gyakorlati vizsgarész 25 % 

Az alábbi területekből olyan gyakorlati feladatsort kell összeállítani, amely a 

feladat elvégzése mellett az összefüggések bemutatására is lehetőséget 

ad. 
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Területei: 

- szőlő éves ápolási feladatai 

- gépészeti karbantartás 

- szaporítási feladat 

- munkavédelem 

 

2. Borászati gyakorlati vizsgarész: 35 % 

Az alábbi területekből olyan gyakorlati feladatsort kell összeállítani, amely a 

feladat elvégzése mellett az összefüggések bemutatására is lehetőséget 

ad. 

Területei: 

- egyszerű borkezelések (fejtés, kénezés, töltögetés) 

- iskolázó borkezelések (házasítás, derítés, szűrés, hideg-, 

melegkezelés, stabilizálás kémiai szerekkel) 

- javító borkezelések (édesítés, savtartalom szabályozása, szín javítása) 

- palackozási technológia 

- munkavédelem 

 

3. Laboratóriumi gyakorlati vizsgarész 15 % 

A vizsgázó a borászati technológiához kapcsolódó feladatok egyikét végzi 

el, értékeli és dokumentálja. 

Területei: 

- alapmérések, oldatkészítés és faktorozás 

- K-piroszulfit hatóanyagtartalmának meghatározása 

- technológiai próbasorozatok 

- higiéniai feladatok és üledékvizsgálat 

 

4. Vizsgabor, mint tényleges produktum bemutatása (a készítés 

dokumentációja a portfólió része) és érzékszervi eredményének értékelése

 15% 

Időszak: a szakirányú oktatás utolsó évfolyama (önállóan készít 

vizsgabort, palackozza, megtervezi a jogszabályoknak megfelelő 

címkét) 

 

5. Portfólió készítés és bemutatás 10% 
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7 Portfólió tartalma, fejezetei:
 
90% 

1. Bemutatkozás: a vizsgázó bemutatja önmagát (név, életkor, milyen 

intézményben milyen tanulmányokat folytat, megfogalmazza, hogy hol tart a 

szakma elsajátításában), az erősségeit, sajátos tulajdonságait, miben gondolja 

úgy, hogy fejlődnie kell, a tanult szakmájával kapcsolatos nézeteit, céljait, 

elvárásait és esetleges félelmeit. 

2. Intézmény, duális munkahely bemutatása: a borvidék jellemzése, borászati 

hagyományainak rövid bemutatása (pl. események, borút, pincefalu, 

borlovagrendek), az intézmény, duális munkahely bemutatása (szervezet, 

tevékenysége, személyi, tárgyi erőforrásai), szűkebb 

munkahely/munkakörnyezet jellemzői, felszereltsége, munkatársak. 

3. Szakmai munkavégzés: Milyen feladatokat végez a vizsgázó, milyen 

körülmények között, milyen eszközökkel, anyagokkal, kikkel 

együttműködve, mi jelentett újdonságot, mi volt nehéz vagy könnyű, milyen 

benyomásai, érzései voltak, milyen feladatokat végzett önállóan, vagy 

szakmai irányítással, kapott-e visszajelzést a munkájára vonatkozóan a 

gyakorlatvezetőtől, a kollégáktól? 

4. Szakmai kompetenciák fejlődése: Milyen új ismereteket tanult, milyen 

kompetenciái fejlődtek és milyen tevékenységeken keresztül, milyen új 

szakkifejezéseket tanult, milyen élményekkel gyarapodott, mi az, ami 

nehézséget okoz vagy nem ért és mi ennek az oka, hogyan lehetne ezen 

változtatni; a tanultakat hogyan és milyen módon tudja alkalmazni pl. hazai 

környezetben, milyen produktumokat hozott létre, mi volt a legnagyobb 

sikerélmény, mi volt kudarcélmény és miért? A kitűzött célokat elérte-e, 

illetve milyen mértékben valósult meg a szakmai gyakorlat haszna? A 

leírtakat érdemes írásos és fotódokumentációval vagy más módon illusztrálni. 

5. A szakmai munkavégzéshez közvetlenül nem kapcsolódó események: pl. 

osztálykirándulások, tanulmányutak, kiállítások. Olyan tevékenységek, 

amelyek új ismeret, kompetencia forrása lehetnek. (Nem kötelező, de ajánlott 

része a portfóliónak) 

6. Társas és személyes kompetenciák fejlődése: A tanulási folyamat során 

bekövetkező, nem szakmai kompetenciák fejlődésének bemutatása. Pl. 

digitális, a kommunikációs, az együttműködési, probléma-megoldási stb. 

kompetenciák. (Nem kötelező, de ajánlott része a portfóliónak) 

7. Vizsgabor készítésének dokumentációja (analitikai és műveleti lap, 

borvidék, szőlő rövid bemutatása, a készítés alatt szerzett tapasztalatok, 

tanulságok, ismeretanyagok) 
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8. Elért eredményeim: „Amire büszke vagyok.” (Nem kötelező, de ajánlott 

része a portfóliónak) 

9. Összegzés (reflexió): Az összegzés (reflexió) átfogó, összegző 

megállapításokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a vizsgázó hogyan ítéli 

meg a szakemberré válásának folyamatát, kompetenciáinak fejlődését, 

melyek azok a területek, amelyek a képzés során a legjobban foglalkoztatták, 

a szakmájával kapcsolatban milyen jövőbeni elképzelései vannak, egyéb 

általa fontosnak tartott információk. 

 

A portfólió formai követelményei: 

− Szövegszerkesztővel írt dokumentumok: Times New Roman vagy Arial 

betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sortávolság, sorkizárás, 2,5 cm-es 

margó, oldalszámozás. Formátuma: pdf 

− A táblázatok, ábrák, fényképek, animációk, filmes elemek forrását jelölni kell. 

− A dokumentumok készítéséhez felhasznált forrásokat (könyvek, folyóiratok, 

internetes források, egyéb források), a dokumentum végén az irodalmi 

hivatkozásokra vonatkozó szabályok szerint fel kell tüntetni. 

 

Szóbeli bemutatás 10% 

 

A portfólió formája, hitelesítése, leadási határideje: 

A portfólió elektronikus vagy írott formában készült dokumentáció, amelyet a 

szakképző intézmény által biztosított felületen, vagy egyéb, a szakképző intézmény 

által meghatározott módon tárol a vizsgázó A dokumentumok valódiságát - a 

szakmai oktatást végző intézménynek hitelesíteni kell a vizsgát megelőzően. A 

portfóliót a projektfeladat megkezdése előtt legalább 10 nappal, a vizsgabizottság 

elnökének rendelkezésére kell bocsátani. 

 

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: 

10-11. évfolyam, kétéves képzés esetén a 13. évfolyamon, félévenként legalább 

egy, a szakmai munkához köthető dokumentum elkészítése szükséges, melyhez 

szorosan kapcsolódik a jelölt reflexiója, amelyben értékeli a munkáját, fejlődését, 

tapasztalatait. 

 

A portfólió legfontosabb elemeit a vizsgázó a projektvizsgán egy rövid (maximum 

10 perc) prezentációban mutatja be (PowerPoint, Prezi vagy egyéb prezentáció 

készítő programmal). 
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8.4.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc 

8.4.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80% 

8.4.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

●   

 A vizsgatevékenység feladatrészei az alábbi arányban számítanak:  

 1. szőlészeti gyakorlati vizsgarész: 25% 

 2. borászati gyakorlati vizsgarész: 35% 

 3. laboratóriumi gyakorlati vizsgarész: 15% 

 4. Vizsgabor: 15% 

 5. Portfólió: 10% 
 

A vizsgafeladatok értékelési szempontjai: 

 

6 - Szőlészeti, borászati, laboratóriumi gyakorlati 

vizsgarészenkénti értékelése pontozólap segítségével 

(külön-külön): 

● pontos, szakszerű végrehajtás és/vagy technológiai folyamatok ismerete: 45% 

● a munkamenet logikai megvalósítása, sorrendisége: 15% 

● gépek, berendezések és/vagy eszközök biztonságos és rendeltetésszerű 

üzemeltetése: 15% 

● szakmai számítás és értékelés: 15% 

● dokumentálás igényessége, szakszerűsége, szakmai nyelvhasználat: 5% 

● munka-, környezetvédelmi, higiéniai előírások betartása: 5% 

- A vizsgabor értékelési szempontjai: 
● Vizsgát megelőző érzékszervi bírálat (borbírálói gyakorlattal rendelkező, öt 

főből álló bizottság) OIV által javasolt 100 pontos bírálati módszer alapján: 

60% 

● Vizsgabor bemutatása szóban (palack, címke bemutatása, szervírozás, 

érzékszervi bemutatás): 10% 

● Címke minősége: 30%, amiből 60% a jogszabályoknak megfelelő jelölés 

(értékelés: 1-10, a kötelező jelölés pontatlanságáért 1 pont levonás) és 40% az 

esztétika (a bort bíráló bizottság értékelésének (1-10 skálán átlaga). Értékelési 

szempont: Mennyire tetszik a címke?) 

 

- A portfólió értékelésének szempontjai: 

A portfóliót a projektfeladat megkezdése előtt legalább 10 nappal, a vizsgabizottság 

elnökének rendelkezésére kell bocsátani. A portfólió értékelését a vizsgabizottság 

végzi. 

Az értékelés szempontjai: 

‒ a közvetlenül a szakmához köthető dokumentumok mennyisége és mélysége, 
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formai megvalósítása 50% 

‒ vizsgabor készítésének dokumentációja (analitikai és műveleti lap, borvidék, 

szőlő rövid bemutatása, a készítés alatt szerzett tapasztalatok, tanulságok, 

ismeretanyagok): 30% 

‒ a vizsgázó tudását, teljesítményét, elért eredményeket, a tanulási folyamatot, 

kompetenciák fejlődésének bemutatását, attitűd tulajdonságokat bemutató 

dokumentumok alkalmassága a fejlődés jellemzésére (célnak megfelelés, 

logikusság, áttekinthetőség, változatosság.): 5% 

‒ a portfólió nyelvi és formai gondossága: 5% 

‒ szóbeli bemutatás: 10% 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40%-át elérte. 

 

8.5. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi 

feltételek: 

Az írásbeli vizsga ideje alatt rendszergazda jelenlétében biztosított legyen az online vizsga 

zavartalan lebonyolítása. 

A gyakorlati vizsga időtartama alatt legyen jelen olyan technikai segítő személyzet, 

akik gépek/berendezések meghibásodása esetén képesek elhárítani a hibát, vagy 

helyettesítő gépet/berendezést tudnak biztosítani. 

 

8.6. A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges 

tárgyi feltételek: Központi interaktív vizsgán: 

− számítógépes munkaállomás 

− internetelérés 

 

Projektfeladat: Szőlészeti, borászati, laboratóriumi gyakorlati és a vizsgabor bírálati 

és értékelési vizsgarészéhez: 

● A szőlőművelés kézi és elektromos eszközei 

● Szőlőfeldolgozás eszközei, gépei (bogyózó, zúzó, prés, szüretelőláda, mérleg, 

habosítók) 

● fejtőgépek, vezetékek, szerelvények 

● Erjesztéshez szükséges berendezések, gépek, tartályok, hűtőrendszer 

● Borkezelés és tárolás eszközei (pl. tartályok, hordók) 

● Pezsgőkészítés eszközei, berendezései (pl. rázóállvány, szaturáló) 

● Palackozás gépei, eszközei 

● Szűrőgépek, hőcserélők 

● Egyéni védőeszközök 

● Borbírálat tárgyi feltételei 

● Laboratórium: Szakmához kötődő speciális mérőeszközök, ipari mérőműszerek 

használatához és egyszerű mérések elvégzésére alkalmas mérőberendezések 
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● szőlőültetvény vagy szőlőnövény ajánlott 

● Töltögetés mennyiségi összegzését tartalmazó táblázat 

● borászati gépek használati utasítása 

● laboratóriumi feladathoz kiadott munkamenet 

 

Projektfeladat Portfólió bemutató részéhez: 

● projektor 

● számítógépes munkaállomás vagy laptop 

 

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

 

8.8. A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90% 

 

8.9. A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok 

Az interaktív írásbeli vizsgán használható: 

- tudományos vagy 

zsebszámológép A gyakorlati 

vizsgán használható: 

- tudományos vagy zsebszámológép 

- laboratóriumi munkanapló 

 

9.  A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok 
vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

 vonatkozó sajátos feltételek - 

10.  Részszakma 

 

 

10.1 Részszakma alapadatai 

10.1.1 A részszakma megnevezése: Szőlőfeldolgozó 

10.1.2 A részszakma órakerete: 280-420 óra 

10.1.3 A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 3 

10.1.4 A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 3 

10.1.5 A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 2 

10.2 A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a 

munkaterület leírása 
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10.3 A részszakma legjellemzőbb FEOR száma 
 

Részszakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Szőlőfeldolgozó 7115 Borász és egyéb 

szeszesitalgyártó 

10.4  A szakképzésbe történő belépés feltételei 

10.4.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program 

elvégzése 
 

10.4.2 Alkalmassági követelmények 

10.4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

10.4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: - 

10.5 Eszközjegyzék a részszakmákra 

● Általános laboratóriumi eszközök, mustfokolás eszközei 

● Üzemi higiénia betartásához szükséges eszközök (nagynyomású habosító), 

vegyszerek 

● Szüreteléshez szükséges ládák és egyéb eszközök 

● Szőlőfeldolgozás gépei (bogyózó-zúzó, sajtó) 

● Pincei eszközök: fejtőgépek, szivattyúk, fejtővezetékek 

● Tartályok, hordók egyén bortároló eszközök 

Irányítás mellett részt vesz a szüret lebonyolításában. Munkájával segíti a szakképzett dolgozókat. 

Szüretelő ládát mos, elhelyezi a ládákat a szőlősorok között, részt vesz a szőlő beszállításában, kiüríti a 

ládákból a szőlőt. Szőlőfeldolgozás során segít a gépek, berendezések kezelésénél, műszaki 

karbantartásánál. Bogyózás után kihordja a kocsányt. Kezeli a fejtőgépeket. Mustot fokol. Az erjedési 

hőmérsékletek kézi dokumentációját végzi. Tisztít, takarít, fertőtlenít, betartja a higiéniai fegyelmet, 

amely nagyon fontos tényező a leendő bor minősége szempontjából. Munkája során hozzájárul a szüret 

zavartalan lebonyolításához. Begyakorlás után önállóan végzi részfeladatait. 
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10.6 Részszakma szakmai kimeneti követelményei 

 

Sorszám 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

 

1 

Előkészíti a 

szüretet 

Ismeri a 

szüretet 

megelőző 

tevékenységeket. 

Törekszik az 

üzemi és a 

személyi higiénia 

minél szigorúbb 

betartására. 

Elkötelezett a 

biztonságos 

munkavégzés 

mellett. 

Szabálykövetően, 

precízen végzi 

munkáját. 

Elkötelezett 

munkakörnyeze- tére 

és tudatosan rendben 

tartja azt. 

 

 

 

Vezetői utasítás és 

irányítás mellett 

gyakorolja be 

feladatait. Vezetői 

döntés után 

munkáját önállóan 

vagy másokkal 

együttműködve 

végzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

A szüret során 

használt 

eszközöket 

tisztítja, takarítja. 

Ismeri a 

higiénia 

fogalmát. 

Tisztában van 

a szüret során 

lehetséges 

kémiai, fizikai, 

kémiai és 

mikrobiológiai 

kockázatokkal. 

Ismeri a 

tisztító, 

fertőtlenítőszer

ek 

munkavédelmi 

előírásait. 

 

 

3 

Fejtéshez 

szükséges 

gépeket, 

eszközöket kezel. 

Ismeri a fejtés 

műveletét. 

Ismeri a 

fejtőrendszer 

részeit. 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

Elvégzi a 

szőlő 

mennyiségi, 

minőségi átvételét. 

 

 

Ismeri az átvétel 

szabályait. 

Ismeri a 

mustfokolás 

lépéseit. 

Törekszik a pontos 

mérésre és az 

igényes 

dokumentációra, mert 

belátja, hogy az 

elszámolás 

alapját képezik 

ezek a mérések. 

 

Felelősséget vállal a 

mérések 

pontosságáért és az 

adminisztráció 

hitelességéért. 
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5 

A technológiai 

célnak 

megfelelően 

feldolgozza a 

szőlőt, kezeli a 

cefrét, kezeli a 

mustot és 

előkészíti az 

erjesztésre. 

Nyomon követi 

az erjedés 

menetét. 

Tisztában van 

a 

szőlőfeldolgoz

ás lépéseivel. 

Tisztában van a 

fizikai, kémiai 

és 

mikrobiológiai 

veszélyekkel. 

Érti az 

alkalmazott 

segédanyagok 

(borászati 

enzimek, 

derítőszerek, 

kénezőszerek) 

felhasználásán

ak okait, 

alapszinten 

ismeri 

használatuk

at, 

adagolásuka

t. 

Ismeri az 

alkoholos 

erjedés fő 

folyamatát, az 

Minőségorientált 

szemlélettel 

elkötelezett a 

feldolgozás minél 

pontosabb, jobb 

elvégzésére és az 

erjesztés figyelemmel 

kísérésére. 

Fogékony az új 

technológiai 

megoldások iránt. 

Törekszik arra, hogy 

rendszeres 

önképzéssel és 

továbbképzéssel 

borászati 

ismereteinek 

fejlődését 

elősegítse. 

 

 

Rendszeres vezetői 

irányítás mellett, de 

önállóan, 

felelősséget vállal a 

feladatköréhez 

kapcsolódó gépek, 

berendezések 

higiéniai 

állapotáért, az 

erjesztési 

hőmérséklet 

dokumentációjáért 

és az erjedési 

dinamika nyomon 

követéséért. 
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  erjedés 

dinamikáját. 

  

 Balesetmentesen  

Alapvető gépészeti 

ismeretekkel 

rendelkezik. 

Alapszinten ismeri 

a szőlőfeldolgozó 

berendezések 

felépítését, 

működési elvét, 

kezelését és 

biztonságtechnikai 

előírásait. 

  

 kezeli, üzemelteti a   

 szőlőfeldolgozás- Törekszik a Rendszeres vezetői 

 ban használatos rábízott borászati irányítás mellett, 

 alapvető gépek/ de önállóan kezeli, 

 eszközöket, berendezések tisztítja, fertőtleníti 

 gépeket, üzemeltetése során a gépeket, 

 berendezéseket. a kockázati berendezéseket, 

 Elvégzi a tényezők kisebb 

 szükséges csökkentésére, az karbantartási 

 tisztítási, üzemképesség munkálatokat 

 karbantartási fenntartására. végez. 

 feladatokat.   

6    

 

 

10.7 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga 

10.7.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése 

10.7.2 Projektfeladat 

10.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Szőlőfeldolgozás projektfeladat 

10.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: 

A jelöltnek olyan gyakorlati feladatsort kell összeállítani, amely lehetővé teszi annak 

értékelését, hogy az elvárható munkafolyamatot összefüggésében pontosan és 

szakszerűen végre tudja-e hajtani. 

 

1. vizsgarész: Mustfokolás elvégzése, értékelése és dokumentálása 

2. vizsgarész területei: 

-  Szőlőfeldolgozó gépsor folyamatszerű összeállítása;

 berendezések részeinek megnevezése, feladataik ismerete 

- Tisztítás, nagynyomású habosító használata 

- Fejtőgép szerelés, körfejtés, kialakítása 

- Fejtőtömlők fertőtlenítése körfejtéssel, tömlők tárolási feltételeinek 

ismerete 

- Szőlőláda mosása, csepegtetése, rakatolás 

10.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

10.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100% 

10.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
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− a műveletek sorrendjének betartása (20%) 

− a műveletek szakszerű, pontos végrehajtása (45%) 

− a gépek, berendezések működtetése (25%) 

− mustfokolás szakszerű végrehajtása, várható alkoholtartalom kikeresése 

táblázatból vagy kiszámolása, értékelése, dokumentálása (5%) 

− a munka- környezetvédelmi, higiéniai előírások betartása (5%) 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte. 

10.8 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi 

feltételek: 

A projektfeladat időtartama alatt legyen jelen olyan technikai segítő személyzet, akik 

gépek/berendezések meghibásodása esetén képesek elhárítani a hibát, vagy helyettesítő 

gépet/berendezést tudnak biztosítani. 

10.9 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 

feltételek: 

- Általános laboratóriumi eszközök, mustfokolás eszközei 

- üzemi higiénia betartásához szükséges eszközök

 (nagynyomású habosító), vegyszerek 

- szüreteléshez szükséges ládák és egyéb eszközök 

- szőlőfeldolgozás gépei (bogyózó-zúzó, sajtó) 

- pincei eszközök: fejtőgépek, szivattyúk 

- tartályok, fahordók 

- munkabiztonsági eszközök, egyéni védőeszközök, felszerelések 

- borászati gépek használati utasítása 

- laboratóriumi munkamenet és mustfok, várható alkoholtartalom 

összefüggését tartalmazó táblázat 

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

- 

10.11 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra 
vonatkozó részletes szabályok 

- tudományos vagy zsebszámológép 

- laboratóriumi munkanapló 
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11.  Részszakma 

 

 

11.1 Részszakma alapadatai 

11.1.1 A részszakma megnevezése: Pincemunkás 

11.1.2 A részszakma órakerete: 280-420 óra 

11.1.3 A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 3 

11.1.4 A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 3 

11.1.5 A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 2 

11.2 A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a 

munkaterület leírása 

 

 

 

11.3 A részszakma legjellemzőbb FEOR száma 
 

Részszakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Pincemunkás 7115 Borász és egyéb 

szeszesitalgyártó 

11.4  A szakképzésbe történő belépés feltételei 

11.4.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program 

elvégzése 
 

11.4.2 Alkalmassági követelmények 

11.4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

11.4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: - 

11.5 Eszközjegyzék a részszakmákra 

● általános laboratóriumi eszközök, mérlegek 

Irányítás mellett részt vesz a borászati üzemben a borkezelések elvégzésében. Munkájával hozzájárul a 

bor fejlődésének szempontjából kiemelkedő fontosságú pincei higiénia fenntartásához: bortároló 

edényeket, tartályt mos, fahordókat tisztít és fertőtlenít. Munkatársakkal alapvető pincei műveleteket 

végez: összeszereli a fejtőrendszert, bort fejt, szivattyút működtet. Hordót töltöget. Segít az iskolázó 

pinceműveletek elvégzésénél úgy, mint derítés, szűrés, hőkezelés. Technológiai döntésekhez 

szabályosan mintát vesz a borból és a mintát feliratozza. Segíti a szakdolgozók munkáját. A kiegészítő 

feladatait folyamatosan, begyakorlás után önállóan végzi. A borászati technológia során szükséges 

oldatokat, szuszpenziókat elkészíti. 
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● pincehigiénia biztosításához szükséges eszközök 

● alapvető pincemunkák eszközei: fejtőgép, kevertetés eszközei, bortároló 

edények, tartályok, fahordók, fejtővezetékek, kármentők 

● iskolázó pinceműveletek eszközei: szűrők, szűrőanyagok, derítőszerek, tára- 

és asztali mérlegek 

11.6 Részszakma szakmai kimeneti követelményei 

 

Sorszám 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Technológiai céltól 

függően tárolja, 

érleli a bort. 

Tisztában van a 

borpincék, 

pincészetek 

alaptípusaival és 

jellemzőikkel. 

Alapszinten ismeri 

a borászatban 

előforduló 

tárolóedényeket, 

azok előnyeit, 

hátrányait és 

kezelésüket. Ismeri 

a fahordó részeit. 

 

 

 

 

 

 

Törekszik az 

üzemi és a 

személyi higiénia 

minél szigorúbb 

betartására. 

Elkötelezett a 

biztonságos 

munkavégzés 

mellett. 

Szabálykövetően, 

precízen végzi 

munkáját. 

Elkötelezett 

munkakörnyeze- 

tére és tudatosan 

rendben tartja azt. 

Törekszik arra, 

hogy rendszeres 

önképzéssel és 

továbbképzéssel 

borászati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezetői utasítás és 

irányítás mellett 

gyakorolja be 

feladatait. Vezetői 

döntés után 

munkáját önállóan 

vagy másokkal 

együttműködve 

végzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

A bortároló 

edényeket tisztítja, 

fertőtleníti. 

Ismeri a higiénia 

fogalmát. 

Tisztában van a 

bortárolás során 

lehetséges kémiai, 

fizikai és 

mikrobiológiai 

kockázatokkal. 

Ismeri a tisztító, 

fertőtlenítőszerek 

munkavédelmi 

előírásait. 
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3 

 

Házasít, derít, szűr, 

hőkezelést végez, 

kémiai szerekkel 

stabilizálja a bort. 

Hordót töltöget. 

Elvégzi az 

alapvető 

pincehigiéniai 

műveleteket. 

Felsorolja az 

iskolázó pincei 

műveleteket 

(házasítás, derítés, 

szűrés, hideg-, 

melegkezelés, 

stabilizálás kémiai 

szerekkel) és tudja 

a céljukat. Ismeri a 

töltögetésre 

vonatkozó 

szabályokat. 

ismereteinek 

fejlődését 

elősegítse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Balesetmentesen 

kezeli, üzemelteti a 

pincében 

használatos 

alapvető 

eszközöket, 

gépeket, 

berendezéseket. 

Elvégzi a 

szükséges tisztítási 

feladatokat. 

Alapvető gépészeti 

ismeretekkel 

rendelkezik. 

Alapszinten ismeri 

a pincében a 

berendezések 

felépítését, 

működési elvét, 

kezelését és 

biztonságtechnikai 

előírásait. Ismeri a 

Törekszik a 

rábízott borászati 

gépek/ 

berendezések 

üzemeltetése során 

a kockázati 

tényezők 

csökkentésére, az 

üzemképesség 

fenntartására. 

 
Önállóan kezeli, 

tisztítja, fertőtleníti 

a gépeket, 

berendezéseket, 

kisebb 

karbantartási 

munkálatokat 

végez. 
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 Fejtéshez 

szükséges gépeket, 

eszközöket kezel. 

fejtés műveletét. 

Ismeri a 

fejtőrendszer 

részeit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Technológiai 

beavatkozásokhoz 

oldatokat készít. 

 

 

Ismeri az 

oldatkészítés 

szabályait, a 

koncentráció 

kiszámítását és a 

százalékszámítás 

alapjait. 

Törekszik a pontos 

mérésre és az 

igényes 

dokumentációra, 

mert belátja, hogy 

méréseinek hatása 

van a bor 

állapotára. 

Érdeklődik a bor 

fejlődése, érlelése 

iránt. 

 

 

Felelősséget vállal 

a mérések 

pontosságáért és az 

adminisztráció 

hitelességéért. 

 

 

 

 

 

6. 

Technológiai 

döntések előtt 

szabályos mintát 

vesz a borból. 

 

Ismeri a mintavétel 

szabályait, a 

szakszerű 

feliratozást, 

mintaazonosítást. 

Tevékenységét 

tudatosan, precízen 

végzi, mivel 

tevékenysége 

fontos technológiai 

döntések alapját 

képezik. 

Rendszeres vezetői 

irányítás mellett, 

de önállóan, 

felelősséget vállal 

a mintavétel 

hitelességéért. 

 

 

11.7 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga 

11.7.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

a részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése 

11.7.2 Projektfeladat 

11.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Pincemunkás projektfeladat 

11.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: 

A jelöltnek olyan gyakorlati feladatsort kell összeállítani, amely lehetővé teszi annak 

értékelését, hogy az elvárható munkafolyamatot összefüggésében pontosan és 

szakszerűen végre tudja-e hajtani. 

1. vizsgarész: Oldat- vagy szuszpenzió készítés 
2. vizsgarész területei: 

- Fejtőgéphez fejtőszelvény szerelése, fejtés végzése 

- Fahordó, bortároló edény tisztítása, fertőtlenítése; habosítás elvégzése 
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tartályoknál 

- Töltögetés szakszerű elvégzése, elvégzett feladat egyszerű rögzítése 

- Fejtőtömlők fertőtlenítése körfejtéssel, tömlők tárolási feltételeinek ismerete 
- Pinceeszközök, berendezések felismerése, feladataik ismerete, 

fahordó részeinek megnevezése 

- Mintavétel, és annak szabályszerű feliratozása 

 

11.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

11.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100% 

11.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

− a műveletek sorrendjének betartása (20%) 

− a műveletek szakszerű, pontos végrehajtása (45%) 

− a gépek, berendezések működtetése (25%) 

− oldat- vagy szuszpenzió készítés végrehajtása, dokumentálása (5%) 

− a munka- környezetvédelmi, higiéniai előírások betartása (5%) 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte. 

 

11.8 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi 

feltételek: 

A projektfeladat időtartama alatt legyen jelen olyan technikai segítő személyzet, akik 

gépek/berendezések meghibásodása esetén képesek elhárítani a hibát, vagy helyettesítő 

gépet/berendezést tudnak biztosítani. 

11.9 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 
feltételek: 

- Alapvető pincemunkák eszközei: fejtőgép, fejtővezetékek, kármentők, 
kevertetés eszközei, tartályok, fahordók 

- Iskolázó pinceműveletek eszközei: szűrők, szűrőanyagok, derítőszerek, 
tára- és asztali mérlegek 

- Töltögetés eszközei 

- Pincehigiénia biztosításához szükséges eszközök 

- Mintavétel eszközei 

- Oldatkészítéshez szükséges labor eszközök és vegyszerek 

- Munkabiztonsági eszközök, egyéni védőeszközök, felszerelések 

- Borászati gépek használati utasítása 

- Töltögetés mennyiségi összegzését tartalmazó táblázat 

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

- 

11.11 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra 

vonatkozó részletes szabályok 

- tudományos vagy zsebszámológép 

- laboratóriumi munkanapló 
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 P R O G R A M T A N T E R V SZŐLÉSZ-BORÁSZ 

 

az 

ÉLELMISZERIPAR ágazathoz tartozó 

4 0721 05 14 

Szőlész-borász SZAKMÁHOZ 

 

1 A SZAKMA ALAPADATAI 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar 

1.2 A szakma megnevezése: Szőlész-borász 

1.3 A szakma azonosító száma: 4 0721 05 14 

1.4 A szakma szakmairányai: — 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Élelmiszeripar ágazati alapozóképzés 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Szőlőfeldolgozó, Pincemunkás 

 

 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza- 

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekint- ve az 

órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanmű- helyben, 

termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, és 

minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gya- korlatba 

ágyazottan történő oktatására. 
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A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo- 

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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7 A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

1/9. 

 

 

2/10. 

 

 

3/11. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 
1. évfo- 

lyam 

 
2. évfo- 

lyam 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 787 691 2054 1161 893 2054 

  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-
 

te
k

 

 

Munkavállalói ismeretek 

 

18 

 

0 

 

0 

 

18 

 

18 

 

0 

 

18 

Álláskeresés 5   5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5   5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5   5 5  5 

Munkanélküliség 3   3 3  3 

  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

 

Munkavállalói idegen nyelv 

 

0 

 

0 

 

62 

 

62 

 

0 

 

62 

 

62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél   20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás   11 11  11 11 

Állásinterjú   20 20  20 20 

   

É
le

lm
is

ze
ri

p

ar
i 

al
ap

is
m

er
et

e k
 

 

Élelmiszerismeret 

 

72 

 

0 

 

0 

 

72 

 

72 

 

0 

 

72 

Anyagismeret 36   36 36  36 

Élelmiszeripari technológiai alapok 36   36 36  36 
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Műszaki alapismeretek 

 

36 

 

0 

 

0 

 

36 

 

36 

 

0 

 

36 

Géprajzi alapismeretek 9   9 9  9 

Gépelemek 7   7 7  7 

Erőátviteli gépelemek 7   7 7  7 

Csövek, csővezetékek 7   7 7  7 

Villanymotorok, hajtóművek, áttételek 6   6 6  6 
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Élelmiszervizsgálat 

 

72 

 

0 

 

0 

 

72 

 

72 

 

0 

 

72 

Bevezetés a laboratóriumi munkába 8   8 8  8 

Mintavétel 8   8 8  8 

Tömegmérés 8   8 8  8 

Térfogatmérés 8   8 8  8 

Hőmérséklet mérése 8   8 8  8 

Sűrűségmérés 16   16 16  16 

Oldatok 16   16 16  16 

 

Alapozó gyakorlat 

 

144 

 

0 

 

0 

 

144 

 

144 

 

0 

 

144 

Mérések 18   18 18  18 

Szakmaspecifikus alapműveletek 126   126 126  126 

 

Munkavédelem és higiénia 

 

36 

 

0 

 

0 

 

36 

 

36 

 

0 

 

36 

Munkavédelem 18   18 18  18 

Higiénia 18   18 18  18 

 

Alágazati specializáció 

 

198 

 

0 

 

0 

 

198 

 

198 

 

0 

 

198 

Alágazati specializáció 198   198 198  198 

Tanulási terület összóraszáma 558 0 0 558 558 0 558    

S
ző

lő
te

rm
es

zt
és

i 

is
m

er
et

ek
 

 

A szőlőnövény és környezete 

 

0 

 

38 

 

23 

 

61 

 

30 

 

31 

 

61 

A szőlő felépítése és vegetációs ciklusa  5 5 10 5 5 10 

A szőlőfürt és a bogyó összetétele  5 5 10 5 5 10 

A szőlő környezeti igénye  14 8 22 10 12 22 

Szőlőfajták  14 5 19 10 9 19 
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A szőlőtelepítés alapjai 

 

0 

 

64 

 

35 

 

99 

 

53 

 

46 

 

99 

A szőlő telepítése  27 22 49 25 24 49 

Támrendszer létesítése  13 2 15 8 7 15 

 A szőlőszaporítás módjai  24 11 35 20 15 35 

 

Szőlőápolási ismeretek 

 

0 

 

171 

 

129 

 

300 

 

145 

 

155 

 

300 

A szőlő éves munkái  80 65 145 75 70 145 

Metszés  45 35 80 40 40 80 

A szőlő betegségei és kártevői  15 8 23 10 13 23 

Növényvédelmi alapok  13 9 22 10 12 22 

A szüretet megelőző feladatok  8 8 16 5 11 16 

Szüret  10 4 14 5 9 14 

Tanulási terület összóraszáma 0 273 187 460 228 232 460    

B
o

rá
sz

at
i 

te
ch

n
o

ló
g

ia
 

 

Szőlőfeldolgozás, mustkezelések 

 

0 

 

67 

 

57 

 

124 

 

52 

 

72 

 

124 

A borászati üzemek jellemzői, felszerelt- 

ségük; borászati termékek 
 8 2 10 5 5 10 

Szőlőfeldolgozás  25 25 50 20 30 50 

Mustkezelések  25 25 50 20 30 50 

Melléktermékek kezelése  5 5 10 4 4 8 

A must kémiai összetétele  4  4 3 3 6 

 

Erjesztés 

 

0 

 

62 

 

31 

 

93 

 

27 

 

66 

 

93 

Az erjedés kémiai alapjai, a bor kémiai 

összetétele 
 10 0 10 4 10 14 

Az erjedés mikrobiológiai alapjai  10 0 10 3 10 13 

Az erjesztés művelete  42 31 73 20 46 66 

 

A bor kezelése és palackozása 

 

0 

 

77 

 

94 

 

171 

 

60 

 

111 

 

171 
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Egyszerű pincemunkák  12 12 24 10 11 21 

A bor tisztító kezelései  21 23 44 10 30 40 

Borharmónia kialakítása  12 10 22 10 15 25 

A bor érlelésének szabályozása  10 10 20 10 10 20 

A bor stabilizálása  10 9 19 10 9 19 

A borpalackozás technológiája  12 24 36 10 30 40 

Tokaji borkülönlegességek  0 6 6 0 6 6 

  

Szénsavas borok 

 

0 

 

30 

 

20 

 

50 

 

30 

 

20 

 

50 

Pezsgő  20 10 30 20 10 30 

Habzóbor  5 5 10 5 5 10 

Gyöngyözőbor  5 5 10 5 5 10 

A borászathoz kapcsolódó egyéb felada- 

tok 

 

0 

 

35 

 

30 

 

65 

 

35 

 

30 

 

65 

Borvidékek, borrégiók  10 10 20 10 10 20 

Borturisztikai alapfogalmak  5 5 10 5 5 10 

Vendéglátás, gasztronómia  5 5 10 5 5 10 

Higiéniai és minőségbiztosítási alapok  15 10 25 15 10 25 

Tanulási terület összóraszáma 0 271 232 503 204 299 503    

S
ző

lé
sz

et
i 

és
 b

o
rá

sz
at

i 
al

ap
m

ér
és

ek
 

 

Szőlészeti és borászati alapmérések 

 

0 

 

108 

 

93 

 

201 

 

87 

 

114 

 

201 

Szőlészeti alapvizsgálatok  11 9 20 8 11 19 

Szőlő- és mustvizsgálatok  16 5 21 10 11 21 

A bor alkotóinak mérése  57 18 75 45 24 69 

Műszeres analitikai vizsgálatok  6 5 11 6 10 16 

Organoleptikus vizsgálatok  18 13 31 18 15 33 

Laboratóriumi próbasorozatok   23 23  23 23 

Mikrobiológiai vizsgálatok   20 20  20 20 

Tanulási terület összóraszáma 0 108 93 201 87 114 201 
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S
ző

lé
sz

et
i 

és
 b

o
rá

- 

sz
at

i 
sz

ak
m

ai
 g

ép
ek

 

 

Szőlészeti és borászati szakmai gépek 

 

0 

 

82 

 

72 

 

154 

 

30 

 

124 

 

154 

Szőlészeti szakmai gépek  41 36 77 15 62 77 

Borászati szakmai gépek  41 36 77 15 62 77 

Tanulási terület összóraszáma 0 82 72 154 30 124 154    

P
o

rt
fó

li
ó
k

és
zí

té
s 

 

Portfóliókészítés 

 

0 

 

17 

 

14 

 

31 

 

0 

 

31 

 

31 

A portfóliókészítés alapjai  4 0 4  4 4 

Bemutatkozás, célkitűzés  4 0 4  4 4 

Dokumentumgyűjtés  9 10 19  19 19 

Összegzés, reflexió   4 4  4 4 

Tanulási terület összóraszáma 0 17 14 31 0 31 31   

G
az

d
as

ág
i 

és
 v

ál
- 

la
lk

o
zá

si
 i

sm
er

et
ek

 

 

Gazdasági és vállalkozási ismeretek 

 

0 

 

36 

 

31 

 

67 

 

36 

 

31 

 

67 

Gazdasági alapismeret  18 0 18 18  18 

Vállalkozás alapítása  18 0 18 18  18 

Vállalkozás működtetése  0 31 31  31 31 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140   160   
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

 

 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 18/18 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, megha- 

tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen 

foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói 

jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az eh- hez 

a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkaválla- láshoz, 

a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi 

tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18/18 óra 
 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál- 

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
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tenciák 

 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé- 

lyisége jellemvoná- 

sait, annak pozití- 

vumait. 

 

Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma- 

zására. Megjelené- 

sében igényes, vi- 

selkedésében visz- 

szafogott. Elkötele- 

zett a szabályos 

foglalkoztatás mel- 

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon követésére. 

 

 

Szakképzési mun- 

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés tartalmi 

és formai követel- 

ményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

álláskeresés mód- 

szereit. 

 

Ismeri a formális és 

informális álláske- 

resési technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere- 

sési portálokon 

információkat ke- 

res, rendszerez. 

3.1.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.1.1.6.1 Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismere- 

te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) 

ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsola- tok, 

kapcsolati hálózat fontossága 

 

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, köz- 

alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói mun- 

kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 
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A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

3.1.1.6.4 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzé- sek, 

utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 62/62 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során megfelelő idegen nyelvű kommunikáció. 

 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62/62 óra 
 

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés- 

re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, s nyelvi szintjüknek megfelelően hatékonyan és 

eredményesen meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet megfogalmazni a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, nyelvi 

panelek és gyakori kifejezések segítségével. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, a személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket egyszerű mondatokkal meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándéka- 

ikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengesé- 

geiket egyszerűbb mondatok, nyelvi szerkezetek segítségével. Rendelkezzenek megfelelő 
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szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. 

Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan fel 

tudjanak tenni munkájukat érintő egyszerűbb kérdéseket. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteire, valamint a 

főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a 

munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskere- 

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere- 

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az álláskere- 

sést segítő fórumo- 

kat, álláshirdetése- 

ket tartalmazó for- 

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás- 

keresésben segítő 

szervezeteket, mun- 

kaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter- 

netes böngészőket 

és álláskereső portá- 

lokat, és ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, vég- 

zettségének, képes- 

ségeinek megfelelő- 

en álláshirdetéseket 

kiválasztani. 
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A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj- 

zot fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- 

lyes kompetenciái- 

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kés- 

zségeit idegen nyel- 

ven fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje- 

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- 

lelni. 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- 

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, me- 

lyet a megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé- 

nyeit, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel- 

ven. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségé- 

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai 

szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés folya- 

matának figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Digitális forma- 

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé- 

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá- 

nyok letöltése és 

hozzáadása. 

 
Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állás- 

nak megfelelően, és 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter- 

jú menetét, tisztá- 

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs- 

csel és nyelvtani 

tudással rendelke- 

zik. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

A megpályázni 

kívánt állással kap- 

csolatban képes az 

internetről informá- 

ciót szerezni. 
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Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- 

zéskor vagy a kap- 

csolódó telefonbe- 

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart- 

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame- 

lyek az interjú so- 

rán, az interjút 

megelőző és esetle- 

gesen követő tele- 

fonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhet- 

nek. 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin- cset 

idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 

gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer- ni, 

hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirde- tés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej- 

lesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompe- 

tenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti- 

pikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes- 

séggel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel- 

ményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, a szakmájában hasz- nált 

gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogy 

tipikus szófordulatok és nyelvi panelek segítségével hogyan lehet az adott hirdetéshez 

igazítani levelének tartalmát. 
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3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a 

beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek 

a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. 

Ilyen tipikus témák lehetnek pl. az időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli 

tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő 

(szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a megfelelő kérdésfeltevést és a 

beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

3.2.1.6.4 Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes egyszerűbb mondatokkal és megfelelő koherenciával 

hatékony kommunikációt folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vo- 

natkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy 

a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erős- ségeit, 

és egyszerűbb kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolato- san. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz- 

nált kifejezéseket. 

3.3 Élelmiszeripari alapismeretek megnevezésű tanulási terület 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 558/558 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület megalapozza az élelmiszeripar szerteágazó szakmáihoz szükséges tudást. 

 

3.3.1 Élelmiszerismeret tantárgy 72/72 óra 
 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja megismertetni az élelmiszeriparban feldolgozott anyagokat, il- letve 

azokat az élelmiszereket, amelyeket az élelmiszeripar kész vagy félkész termékként állít elő, 

bemutatni az élelmiszerek és alapanyagaik csoportosítását, jellemzőit, változásait és 

táplálkozásélettani értékeit. 

 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 
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3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kémia, biológia 

 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Kiválasztja az élel- 

miszeripar növényi 

eredetű alapanyaga- 

it. 

Ismeri az élelmi- 

szeripari nyers- 

anyagokat és jel- 

lemzőiket. 

 

Teljesen önállóan 

Felelősségérzet, 

felelős, biztonságos 

munkavégzés az 

élelmiszerek előállí- 

tásakor 

Elkötelezettség a 

megfelelő és jó 

minőségű alap- és 

védőtápanyagok 

kiválasztása és 

felhasználása, a jó 

minőségű és bizton- 

ságos termékek 

előállítása iránt 

Digitális tartalmak 

keresése, böngészé- 

se, szűrése és fel- 

használása 

Kiválasztja az élel- 

miszeripar állati 

eredetű nyersanya- 

gait. 

Ismeri az élelmi- 

szeripari nyers- 

anyagokat és jel- 

lemzőiket. 

 
Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, böngészé- 

se, szűrése és fel- 

használása 

Felismeri a védő- 

tápanyagokat. 

Ismeri a védőtáp- 

anyagokat és jelen- 

tőségüket. 

 

Teljesen önállóan 

 

Felismeri az egyes 

nyersanyagok ér- 

zékszervi hibáit. 

Ismeri az élelmi- 

szerromlás fogal- 

mát, jellemzőit, 

veszélyeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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3.3.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.1.6.1 Anyagismeret 

Az állati eredetű nyersanyagok csoportjai, jellemzői A 

növényi eredetű nyersanyagok csoportjai, jellemzői 

A védőtápanyagok csoportjai, szerepük a táplálkozásban 

Az ásványi anyagok szerepe a táplálkozásban 

A víz szerepe az életfolyamatokban 

Az ivóvíz jellemzői, követelményei 

 

3.3.1.6.2 Élelmiszeripari technológiai alapok 

A technológiai műveletek és folyamatok szerepe és célja 

A technológiai alapműveletek jellemzői és iparági szerepük: tisztítás, aprítás, keverés, osz- 

tályozás, termikus műveletek (hőkezelés, főzés, sütés, hűtés és fagyasztás, tartósítás, cso- 

magolás, préselés) 

 

 

3.3.2 Műszaki alapismeretek tantárgy 36/36 óra 
 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja az általános műszaki műveltség kialakítása, amely megalapozza a 

szakmai tantárgyakat. 

 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika, fizika, természetismeret 

 

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Felismeri a külön- 

böző szerkezeti 

anyagokat. 

Ismeri az alapvető 

szerkezeti anyago- 

kat (fémek, 

nemfémek). 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Elkötelezett a méré- 

sek pontos kivitele- 

zése, dokumentálá- 

sa iránt, fontosnak 

tartja a műveleti 

sorrend betartását, 

ezzel csökkentve a 

hibás munkadarab- 

ok számát. 

Digitális tartalmak 

keresése, böngészé- 

se, szűrése és fel- 

használása 

Vetületi ábrázolást 

készít egyszerű 

mértani alakzatok- 

ról. 

 

Ismeri a merőleges 

vetítés szabályait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Papírmodellt készít 

egyszerű mértani 

alakzatokról. 

Ismeri a képsíkok 

síkba forgatását. 

 

Teljesen önállóan 

 

Egyszerű mértani 

alakzatokat átmére- 

tez. 

Ismeri a kicsinyítés, 

nagyítás fogalmát. 

 

Teljesen önállóan 

 Digitális mérőesz- 

közök használata 

Felismeri és kivá- 

lasztja az alapvető 

kötő gépelemeket. 

Ismeri a csavarokat, 

ékeket, reteszeket, 

szegecseket. 

 
Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, böngészé- 

se, szűrése és fel- 

használása 

Felismeri a műszaki 

rajzon a tengely, 

csapágy jelét. 

Ismeri a csapágy, 

tengely jelképi 

jelölését. 

 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, böngészé- 

se, szűrése és fel- 

használása 

Felismeri a műszaki 

rajzon az egyes 

erőátviteli gépele- 

meket. 

Ismeri az erőátviteli 

gépelemek jelképi 

jelölését. 

 

Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, böngészé- 

se, szűrése és fel- 

használása 

Kiválasztja az egyes 

hajtásokhoz alkal- 

mazható erőátviteli 

gépelemet. 

Ismeri a közelfekvő, 

illetve távolfekvő 

tengelyek esetén 

alkalmazható haj- 

táselemeket. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri a techno- 

lógiai csővezetéke- 

ket, idomokat, szi- 

geteléseiket. 

 

Ismeri a csövek és 

idomok feladatát. 

 
Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, böngészé- 

se, szűrése és fel- 

használása 

 

Felismei az egyedi 

meghajtásokat. 

Ismeri a villanymo- 

tor és a hajtómű 

fogalmát. 

 
Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, böngészé- 

se, szűrése és fel- 

használása 
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3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.2.6.1 Géprajzi alapismeretek 

Írás, elemi szerkesztések, vonalfajták, hosszúságbecslés, elemi vetületi ábrázolás, papír- modell 

készítése 

A rajzkészítés alapszabályai, rajzlapméretek, méretarányok, vonalfajták, nyomtatott írás 

Szabályos sokszög szerkesztése, érintő szerkesztése különböző sugarú körhöz 

Egyszerű mértani test ábrázolása két képsíkos rendszerben – kocka, téglatest, henger, kúp 

Papírmodell készítése a képsíkok síkba forgatásával 

 

3.3.2.6.2 Gépelemek 

Csavarok, „facsavar”, szegecsek, tömítések, csapágyak 

Oldható és nem oldható gépelemek 

Csavarok – különböző menetprofilok jellemző alkalmazási területe 

Csavarok szabványos jelölése – M24x100 és jelentése 

Csavarok jelképi jelölése műszaki rajzon 

Tengelyek, csapok feladata, jelképi jelölése műszaki rajzon 

Tengelykötés ékkel vagy retesszel 

Csapágyak csoportosítása, feladata, tömítési megoldások 

 

3.3.2.6.3 Erőátviteli gépelemek 

Szíjak, dörzshajtás, fogaskerékhajtás, lánchajtás, áttételek 

Nyomatékátszármaztató hajtások csoportosítása 

A laposszíjhajtás elemei, elrendezési módjai, szíjfeszítése, szíj végtelenítése, fő alkalmazá- si 

területe 

Az ékszíjhajtás elemei, alkalmazási területe 

A dörzshajtás, lánchajtás alkalmazási területei 

Áttétel számítása, lassító, gyorsító áttétel 

A fogaskerékhajtás alkalmazási területe, alapfogalmak 

A csigahajtás, fogasléc alkalmazási területe 

 

3.3.2.6.4 Csövek, csővezetékek 

Anyag, szigetelés, csőidom, csőkötés 

Csővezetékek az élelmiszeriparban: technológiai csővezetékek, energiaellátást szolgáló csövek, 

szállítócsövek 
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A csövek anyaga alkalmazási terület szerint (fém, üveg, műanyag stb.) 

Karimás csőkötés, csőlíra, csőidomok 

Csővezetékek tömítése, szigetelése 

 

3.3.2.6.5 Villanymotorok, hajtóművek, áttételek 

Villanymotorok, hajtóművek, áttételek működési elvei, teljesítményei, alkalmazásai 

Villanymotor elvi működése, kiválasztása teljesítmény és kimenő fordulatszám alapján 

Hajtóművek alkalmazási területei 

 

 

3.3.3 Élelmiszervizsgálat tantárgy 72/72 óra 
 

3.3.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók átfogó elméleti tudást és gyakorlati ismereteket 

szerezzenek az élelmiszervizsgálat területén, s így munkájuk során képesek legyenek döntése- 

iket előkészíteni, az alapméréseket önállóan, pontosan, precízen dokumentálva és balesetmen- 

tesen elvégezni. 

 

3.3.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika, kémia, természetismeret 

 

3.3.3.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

Alkalmazza a biz- 

tonságos munka- 

végzés szabályait. 

Ismeri a laboratóri- 

umi munka szabá- 

lyait, a vegyszerek 

tulajdonságait, 

felhasználását, 

kezelését, és a labo- 

ratóriumi eszközö- 

ket. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Törekszik a szak- 

mai ismeretek pon- 

tos használatára, 

a szakszerű munka- 

végzésre, a munka- 

védelmi előírások 

betartására. 

 

Digitális tankönyv- 

tár használata, in- 

formáció gyűjtése, 

prezentáció készíté- 

se 

 Alkalmazza 

a min- tavételi, 

minta- 

előkészítési eljárá- 

sokat a laboratóri- 

umi munkában. 

Ismeri a minta elő- 

készítésének és 

tárolásának elméleti 

alapjait, 

fizikai és 

kémiai eljárásait. 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

Digitális tartalmak 

keresése, böngészé- 

se, szűrése és al- 

kalmazása. 

 

Alkalmazza az 

alapvető tömegmé- 

rési módszereket. 

Ismeri a tömeg 

fogalmát, a mérték- 

egységeket, az át- 

váltásokat, a méré- 

sek fajtáit, a bruttó 

és a nettó tömeget, a 

mérleg használatát. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
Digitális mérőesz- 

közök használata. 

 

Alkalmazza a térfo- 

gatmérési módsze- 

reket. 

Ismeri a térfogat 

fogalmát, a mérték- 

egységeket, az át- 

váltásokat, a térfo- 

gatmérő eszközök 

használatát. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Digitális mérőesz- 

közök használata. 

Alkalmazza a hő- 

mérsékletmérési 

módszereket. 

Ismeri a hőmérsék- 

let fogalmát, méré- 

sének módját, a 

hőmérsékleti skálát. 

 
Teljesen önállóan 

 

Digitális mérőesz- 

közök használata. 

 

Alkalmazza a sűrű- 

ség meghatározásá- 

nak és mérésének 

módszereit. 

Ismeri a sűrűség 

fogalmát, mérték- 

egységét, a külön- 

böző halmazállapo- 

tú anyagok sűrűsé- 

gének mérését. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Digitális mérőesz- 

közök használata. 

 
 

Oldatokat készít. 

Ismeri az oldatok 

definícióját, fajtáit, 

a százalékos olda- 

tok készítési mód- 

ját. 

 
 

Teljesen önállóan 

 
Digitális mérőesz- 

közök használata. 
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3.3.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.3.6.1 Bevezetés a laboratóriumi munkába 

Laboratóriumi rend- és munkaszabályok, eszközök, vegyszerek, veszélyes anyagok tárolá- sa, 

eszközök ismerete és használata 

 

3.3.3.6.2 Mintavétel 

A minták fajtái, típusai, mintavételi szabályok, minták tárolása 

 

3.3.3.6.3 Tömegmérés 

Alapfogalmak, mértékegységek, átváltás, mérések, mérlegek használata 

 

3.3.3.6.4 Térfogatmérés 

Alapfogalmak, mértékegységek, átváltás, mérések, mérőeszközök használata 

 

3.3.3.6.5 Hőmérsékletmérés 

Alapfogalmak, mértékegységek, átváltás, mérések, hőmérők használata 

 

3.3.3.6.6 Sűrűségmérés 

Alapfogalmak, mértékegységek, átváltás, mérések, mérőeszközök használata 

3.3.3.6.7 Oldatok 

Alapfogalmak, oldatok, százalékos oldatok használata 

 

 

3.3.4 Alapozó gyakorlat tantárgy 144/144 

óra 
 

3.3.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja az élelmiszeripari kompetenciák fejlesztése szakmaspecifikusan 

szervezett gyakorlati foglakozásokon keresztül. 

 

3.3.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 
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3.3.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.3.4.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

3.3.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Kiválasztja az élel- 

miszeripar alap- 

anyagait. 

Ismeri az élelmi- 

szeripari nyers- 

anyagokat. 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

Fontosnak tartja, 

hogy munkáját 

pontosan, az előírá- 

soknak megfelelően 

és precízen végezze. 

 

Az alapanyagokon 

vagy munkadarab- 

okon méréseket 

végez. 

Ismeri a mértékegy- 

ségeket, az átváltá- 

sokat és az egyszerű 

mérőeszközök keze- 

lését. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Digitális mérőesz- 

közök használata 

 
Oldatokat készít. 

Ismeri a százalék, 

az oldott anyag és 

az oldószer fogal- 

mát. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Átalakítási művele- 

teket végez. 

Ismeri az anyagok 

átalakításához szük- 

séges műveletek 

célját és sorrendjét. 

 

Teljesen önállóan 
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3.3.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.4.6.1 Mérések 

Mérési műveletek, mérleg használata, térfogatmérés, recept szerinti mérések, dokumentá- ció 

használata, hosszúságmérés 

 

3.3.4.6.2 Szakmaspecifikus alapműveletek 

Előkészítő műveletek, iparági műveletek, eszközök és berendezések használata, előkészíté- si 

és feldolgozási műveletek, sorrendjük, végrehajtásuk 

 

 

3.3.5 Munkavédelem és higiénia tantárgy 36/36 óra 
 

3.3.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy megismerteti a munkavédelmi alapfogalmakat, az üzemek egységes munkavédel- mi 

szabályait, a biztonságos és balesetmentes munkavégzés feltételeit, megalapozza a higié- nikus 

és biztonságos élelmiszer-előállítási szemléletet, és felkészíti a tanulót a higiénikus élelmiszer-

előállítás iránti felelősségvállalásra. 

 

3.3.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.3.5.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.3.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Szabályszerűen 

használja a munka- 

ruhákat és védőesz- 

közöket. 

Ismeri a munka- és 

védőruhákra vonat- 

kozó előírásokat. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

Elkötelezett a mun- 

kavédelmi és higié- 

niai szabályok be- 

tartása és betartatá- 

sa iránt. 

 

Alkalmazza a mun- 

kavédelmi szabá- 

lyokat. 

Ismeri az üzemre 

vonatkozó alapvető 

szabályokat. 

 

Teljesen önállóan 

Elektronikusan 

tárolt dokumentu- 

mok használata 

Azonosítja a mun- 

kavédelmi eszközö- 

ket. 

Ismeri az üzemben 

alkalmazott munka- 

védelmi eszközöket 

és használatukat. 

 

Teljesen önállóan 

 

Használja a higiéni- 

ai felszereléseket, 

megfelelően tisztál- 

kodik, és betartja az 

üzemi higiéniai 

szabályokat. 

Ismeri az élelmi- 

szerhigiénia fogal- 

mát, a higiéniai 

eszközöket és he- 

lyes használatukat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Alkalmazza a higi- 

éniai szabályokat, 

értelmezi a figyel- 

meztető táblákat. 

 

Ismeri a vonatkozó 

szabályzatokat. 

 

Teljesen önállóan 

  

Munkavégzés köz- 

ben az élelmiszer- 

higiéniai előírásokat 

betartja, és figye- 

lemmel kíséri betar- 

tásukat. 

 

Ismeri a rá és a 

munkatársaira vo- 

natkozó higiéniai 

szabályokat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

3.3.5.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.5.6.1 Munkavédelem 

A biztonságos munkakezdés feltételei, védőeszközök, balesetek, elsősegélynyújtás, foglal- 

kozási ártalmak, betegségek, tűzvédelem, érintésvédelem, előírások, szabályok, alapvető 

munkavédelmi jogszabályok 

Felelősségvállalás a saját és a munkatársak biztonsága érdekében 

 

3.3.5.6.2 Higiénia 
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Üzemi higiénia, személyi higiénia, előírások, szabályok, élelmiszerbiztonsági előírások, a 

nyersanyagtárolás higiéniája, a feldolgozás higiéniája 

Élelmiszerekkel terjedő betegségek 

Élelmiszerhigiéniai kockázatok kiküszöbölése, megelőzése 

 

 

3.3.6 Alágazati specializáció tantárgy                       198/198 óra 
 

3.3.6.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja az élelmiszeripari alágazatok speciális ismereteinek közvetítése a 

tanulók szakmaválasztásának elősegítése érdekében. 

 

3.3.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.6.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.3.6.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

3.3.6.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 Ismeri az  Figyelem, logikus  

Szakmaspecifikus 

műveleteket hajt 

végre. 

alágazathoz tartozó 

műveleteket, azok 

sorrendjét és szere- 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

gondolkodás az 

ismeretelsajátítás- 

ban, pontosság a 

 pét.  végrehajtásban 

 

 

3.3.6.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.6.6.1 Alágazati specializáció 
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A specializáció során választott szakmához szükséges esetleges további elsajátítandó té- 

makörök 

 

3.4 Szőlőtermesztési ismeretek megnevezésű tanulási terület 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 460/460 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A szőlőtermesztési ismeretek tanulási terület tartalmazza a szőlőnövény jellemzését, vegetá- ciós 

ciklusát, környezeti igényeit és a legfontosabb Kárpát-medencei és világfajták bemutatá- sát. 

Magában foglalja a szőlőtelepítés alapjait, a szőlőápolási ismereteket, a szüretet megelőző 

feladatokat és a szüret sikeres lebonyolításához szükséges tevékenységeket. 

 

3.4.1 A szőlőnövény és környezete tantárgy 61/61 óra 
 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismeri a borkészítés alapjául szolgáló szőlőnövény felépítését, a szőlőfürt és a 

bogyó összetételét, fejlődési fázisait, környezeti igényét, valamint a legfontosabb Kárpát- 

medencei és világfajták jellegzetességeit. 

 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia 

 

3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
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Tisztában van a 

szőlőnövény részei- 

vel, a szőlőfürt és a 

bogyó összetételé- 

vel. 

 

 

Ismeri a szőlő fel- 

építését, részeinek 

biológiai funkcióját. 

Ismeri a fürt és a 

bogyó összetételét. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Elkötelezett a minő- 

ségorientált és kör- 

nyezettudatos szőlő- 

termesztés mellett. 

Törekszik a minél 

kisebb környezeti 

terhelést jelentő, 

fenntartható szőlő- 

termesztés megva- 

lósítására. Elkötele- 

Az adott témával 

kapcsolatban, a 

megadott szem- 

pontok alapján 

képes információkat 

gyűjteni és értékel- 

ni, egyszerű prezen- 

tációkat és digitális 

tartalmakat készíte- 

ni. 

 

 

 

 

Nyomon követi a 

szőlő fejlődését. 

 

 

 

 

Ismeri a szőlő vege- 

tációs ciklusát. 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

zett a biztonságos 

munkavégzés mel- 

lett. Törekszik a 

munka- és baleset- 

védelmi szabályok 

betartására. Igényes 

a munkakörnyezeté- 

re, és tudatosan 

rendben tartja. 

Jegyzőkönyvet 

készít (Excel, 

Word). Az adott 

témával kapcsolat- 

ban, a megadott 

szempontok alapján 

képes információkat 

gyűjteni és értékel- 

ni, egyszerű prezen- 

tációkat és digitális 

tartalmakat készíte- 

ni. 

Telepítésnél megérti 

a szőlőre ható kör- 

nyezeti tényezők 

fontosságát. 

 

Ismeri a szőlő kör- 

nyezeti igényeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Adatokat gyűjt és 

értékel. 

 

 

Kiválasztja a borá- 

szati célnak megfe- 

lelő szőlőfajtát. 

 

Ismeri a legfonto- 

sabb Kárpát- 

medencei és világ- 

fajták alapvető 

tulajdonságait és 

borászati felhaszná- 

lásukat. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Az adott szőlőfajtá- 

val kapcsolatban, a 

megadott szem- 

pontok alapján 

képes információkat 

gyűjteni, egyszerű 

prezentációkat és 

digitális tartalmakat 

készíteni. 

 

 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.1.6.1 A szőlő felépítése és vegetációs ciklusa 

A szőlőnövény általános felépítése, részei 

A gyökérrendszer és a hajtásrendszer feladatai 

A szőlő élettana, vegetációs jelenségek, éves fejlődési ciklus 
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3.4.1.6.2 A szőlőfürt és a bogyó összetétele 

A szőlőfürt alkotói, jellemző vegyületei 

A szőlőbogyó alkotói, jellemző vegyületei 

A borkészítés szempontjából fontos vegyületek fejlődése az érés során 

A szőlőbogyó érésének szakaszai, a bekövetkező változások 

 

3.4.1.6.3 A szőlő környezeti igénye 

Éghajlati viszonyok, csapadékigény, vízigény, napsütés, hőösszeg, talajviszonyok, dom- borzat 

 

3.4.1.6.4 Szőlőfajták 

A legfontosabb telepíthető Kárpát-medencei és világfajták ismerete; csoportosításuk és rö- 

vid jellemzésük a fontosabb fajtabélyeg, a szőlőtermesztési technológia és a borkészítés 

szempontjából. A belőlük készülő borfajták rövid jellemzése, felhasználásuk lehetőségei 

3.4.2 A szőlőtelepítés alapjai tantárgy 99/99 óra 
 

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló jártasságot és mélyebb ismereteket szerez a szőlőtelepítés előkészületeiről és a vég- 

rehajtás lépéseiről. Megismeri a különböző támrendszerek előnyeit és hátrányait. Alapszinten 

ismereteket szerez a szőlő szaporításának módjairól. 

 

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika, biológia 

 

3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Egyszerű módsze- 

rekkel talajt vizsgál. 

Alapszinten ismeri 

a talaj összetételét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Elkötelezett a minő- 

ségorientált és kör- 

nyezettudatos szőlő- 

termesztés mellett. 

Nyitott a szőlőter- 

mesztésben megje- 

lenő korszerű tech- 

nológiák alkalmazá- 

sára. Törekszik a 

minél kisebb kör- 

nyezeti terhelést 

jelentő, fenntartható 

szőlőtermesztés 

megvalósítására. 

Elkötelezett a biz- 

tonságos munka- 

végzés mellett. 

Törekszik a munka- 

és balesetvédelmi 

szabályok betartásá- 

ra. Igényes a mun- 

kakörnyezetére, és 

tudatosan rendben 

tartja. Törekszik a 

rendelkezésére álló 

anyagok gazdaságos 

felhasználására. 

 

 

 

Bemutatja a külön- 

böző támrendszerek 

használhatóságát. 

Ismeri a 

támrendszer létesí- 

tésének alapjait. 

Tisztában van a 

különböző 

támrendszerek elő- 

nyeivel, hátrányai- 

val. Területet szá- 

mol. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

Szőlőültetvényt 

létesít. 

Ismeri a szőlőtelepí- 

tés műveleteit, a 

telepítési terv alap- 

számításait (tő- 

ke/ha) és a telepítés 

lépéseit. Tisztában 

van a konvencioná- 

lis (AKG), a bio- és 

biodinamikus gaz- 

dálkodás alapjaival. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

Adminisztráció, 

szoftverkezelés 

 

Oltóanyagot előké- 

szít, oltványt készít. 

 

Ismeri a szőlősza- 

porítás módjait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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3.4.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.2.6.1 A szőlő telepítése 

A terület előkészítése 

Az oltványokkal szemben támasztott követelmények pontos ismerete 

A telepítéshez tartozó előkészítő gyakorlati fogások, a különböző telepítési módok ismere- te 

Támrendszerépítés 

Az eltelepített oltvány többéves ápolási feladatai 

A régi, kivágandó ültetvények felszámolásakor elvégzendő feladatok 

Az adminisztráció szakszerű vezetése 

A bio-, biodinamikus gazdálkodás alapjai 

 

3.4.2.6.2 Támrendszer létesítése 

Támrendszer létesítéséhez felhasználható anyagok és jellemzésük 

Különböző műszaki megoldások ismerete 

Karbantartási feladatok 

 

3.4.2.6.3 A szőlőszaporítás módjai 

A szőlőszaporítás lehetőségei 

Az oltványkészítés módjai, lépései; oltványápolás; az alapfogalmak ismerete: alany, nemes 

Oltvány-előkészítés 

Oltványfelszedés, tárolás 

 

 

3.4.3 Szőlőápolási ismeretek tantárgy 300/300 

óra 
 

3.4.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismeri a szőlő éves munkáit, a metszés alapjait, a tápanyag-utánpótlás módjait és 

ütemezését. Felismeri az alapvető szőlőnövény-betegségeket és -kártevőket. Megtanulja a 

növényvédelemhez kapcsolódó tevékenységeket és számításokat. Elvégzi a szüretet megelőző 

feladatokat és a szüretet. 

 

3.4.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 
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3.4.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia, kémia, matematika 

 

3.4.3.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

3.4.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Elvégzi a szőlőápo- 

lás alapfeladatait. 

Ismeri a szőlő éves 

munkáit. 

Teljesen önállóan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törekszik a szak- 

szerű munkára, mert 

a szőlőápolás, a 

metszés az alapja a 

jó minőségű szőlő- 

nek. Ennek érdeké- 

ben hajlandó fo- 

lyamatosan tovább 

képezni magát. 

Figyelemmel kíséri 

a szőlőültetvény 

fejlődését, tudatá- 

ban van a prevenció 

fontosságának. 

Figyelemmel kíséri 

a szőlő érési folya- 

 

 

Szakszerűen elvég- 

zi a metszés felada- 

tát. 

Ismeri a metszés 

alapjait, az alakító 

és a termőre met- 

szés különböző 

formáit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A szőlőültetvény- 

ben tápanyag- 

utánpótlást végez. 

Ismeri a talajműve- 

lés feladatait, a 

tápanyag-utánpótlás 

módjait, az adagolás 

ütemezését és meg- 

érti a tápanyagok 

egymásra gyakorolt 

hatását. 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

Megkülönbözteti a 

szőlő egészséges és 

beteg növényi ré- 

szeit. 

Ismeri a növényvé- 

delem alapjait: 

felismeri az alapve- 

tő betegségeket és 

kártevőket, tisztá- 

ban van a kezelésük 

módjával. Egy nö- 

vényvédelmi szer 

bekeverése, kijutta- 

tása érdekében 

alapszinten ismeri a 

kapcsolódó számí- 

tásokat (százalék-, 

koncentrációszámí- 

tás). 

 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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A szüretet megelő- 

zően nyomon követi 

a szőlőfajták érését, 

különböző módsze- 

rekkel megbecsüli a 

várható termés 

mennyiségét. A 

szüreti terv alapján 

előkészíti a szőlő- 

feldolgozó gépeket, 

eszközöket és anya- 

gokat a szüretre. 

Ismeri a szőlőfajták 

érését nyomon 

követő módszereket 

és műszereket. Meg 

tudja állapítani a 

szüret időpontját. 

Ismeri a termés- 

becslés módszereit. 

Felsorolja a szüreti 

terv lépéseit. Rész- 

letesen ismeri a 

szüretet megelőző 

időszakban elvég- 

zendő előkészítő 

műveleteket, felada- 

tokat. 

Ismeri a takarítás, 

tisztítás, fertőtlení- 

tés szabályait és a 

vegyszerek szaksze- 

rű használatának 

módját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

matát. Törekszik a 

feladatok pontos 

elvégzésére és do- 

kumentálására. 

Törekszik a szőlő- 

feldolgozó gépei- 

nek, eszközeinek 

szakszerű előkészí- 

tésre. Minőségori- 

entált munkát végez 

a szüret során, és 

belátja, hogy ez a 

munkafázis kihat a 

bor minőségére is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatrögzítés, do- 

kumentálás számí- 

tógépes programmal 

 

Szüretel. 

Ismeri a kézi, gépi 

szüret előnyeit, 

hátrányait, eszköze- 

it és gépeit. 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

3.4.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.3.6.1 A szőlő éves munkái 

Zöldmunkák 

Talajművelés: a talaj szerepe a tápanyagellátásban, a talajszerkezet megőrzése, vízgazdál- 

kodás, a gyommentesség biztosítása, talajmunkák, takarónövények alkalmazása 

Tápanyag-utánpótlás: módjai, adagolás, ütemezés; a leggyakoribb hiánytünetek; a táp- anyagok 

egymásra gyakorolt hatása 

Környezetvédelmi szempontok ismerete 

Speciális feladatok: vízgazdálkodás, vadkárelhárítás, meteorológiai megfigyelések 

 

3.4.3.6.2 Metszés 

Metszési alapismeretek 

Alakító és termőre metszés; a metszés idejének megállapítása, termőalapok kialakítása 

A termés mennyiségének szabályozása 
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3.4.3.6.3 A szőlő betegségei és kártevői 

Az egészséges és a beteg növényi részek közötti különbségek felismerése 

A leggyakoribb szőlőbetegségek jellemzése, felismerése 

A leggyakoribb kártevők jellemzése, felismerése 

A környezet által okozott károk 

 

3.4.3.6.4 Növényvédelmi alapok 

A növényvédelem alapjai 

Kémiai és biológiai növényvédelem 

A permetezés optimális feltételeinek ismerete 

A permetszer bekeverése, kijuttatása Szakmai 

számítások alapszintű ismerete Munka-és 

környezetvédelmi előírások 

 

3.4.3.6.5 A szüretet megelőző feladatok 

A szőlő érésének nyomon követése 

A termésbecslés módszerei 

Logisztika, munkaszervezés 

A kézi és a gépi szüretre előkészülés lépései 

A szőlőfeldolgozó szüretre való felkészítése: fertőtlenítés, beüzemelés 

Szakmai számítások 

 

3.4.3.6.6 Szüret 

A szüreti időpont megállapítása 

A kézi szüret jellemzése: előnyei, hátrányai, kapcsolódó feladatok 

A gépi szüret jellemzése: előnyei, hátrányai, kapcsolódó feladatok 
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3.5 Borászati technológia megnevezésű tanulási terület 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 503/503 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A borászati technológia tanulási terület összefoglalja azokat az ismereteket, melyeknek birto- 

kában a szőlész-borász szakember az általa termesztett vagy felvásárolt szőlőt minőségorien- tált 

szemléletmóddal feldolgozza, fehér-, rozé-, siller- és vörösbort erjeszt. Az újbort szaksze- rűen 

kezeli, érleli. Ismeri a borharmónia megteremtésének módjait. Megfelelően stabilizálja, 

palackozásra előkészíti és palackozza a bort. Ismeri a tokaji borkülönlegességek és a szénsa- vas 

borok készítésének technológiáját. Tisztában van a borászathoz kapcsolódó egyéb felada- tokkal, 

mint a borbírálat, a borturizmus, a vendéglátás. Higiéniai és minőségbiztosítási ala- pokkal 

rendelkezik. 

 

3.5.1 Szőlőfeldolgozás, mustkezelések tantárgy 124/124 

óra 
 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismerje a fehér- és kékszőlő-feldolgozás szakaszait, a folyamatok hatását a bor 

minőségére. Munkája során üzemnagyságtól és technológiai céltól függően hajtsa végre a 

megfelelő feladatokat. A kinyert mustot vagy cefrét szakszerűen készítse elő az erjesztésre. 

 

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kémia, biológia, gépészeti ismeretek 

 

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Tisztában van a 

borászati termékek 

kategóriáival és a 

borászati üzemek 

jellemzőivel. 

Ismeri a termékle- 

írás, az oltalom alatt 

álló és a földrajzi 

jelzés nélküli borok 

fogalmát. Ismeri a 

borászati üzemré- 

szek jellemzőit. 

 

 

Teljesen önállóan 

Figyelemmel kíséri 

a szőlő érési folya- 

matát. Törekszik a 

szőlőfeldolgozó 

gépeinek, eszközei- 

nek szakszerű elő- 

készítésre. Minő- 

 
Az adatrögzítéssel 

kapcsolatban előny- 

ben részesíti az IKT-

eszközöket. 

  

 

 

A szüretet megelő- 

zően nyomon követi 

a szőlőfajták érését, 

és különböző mód- 

szerekkel megbe- 

csüli a várható 

termés mennyisé- 

gét. 

Ismeri a szőlőfajták 

érettségét nyomon 

követő módszereket 

és műszereket. Meg 

tudja állapítani a 

szüret időpontját. 

Ismeri a termés- 

becslés módszereit. 

Felsorolja a szüreti 

terv lépéseit. 

Ismeri a takarítás, 

tisztítás, fertőtlení- 

tés szabályait és a 

vegyszerek szaksze- 

rű használatának 

módját. 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

ségorientált munkát 

végez a szüret so- 

rán, és belátja, hogy 

ez a munkafázis 

kihat a bor minősé- 

gére is. Elkötelezett 

a munkája iránt, 

körültekintő, és 

pontosan betartja a 

technológiai utasítá- 

sokat. Törekszik a 

közösen végzett 

munka során a 

munkakapcsolatok 

együttműködésen 

alapuló kialakításá- 

ra. Figyelemmel 

kíséri a szőlőfeldol- 

gozás folyamatát. 

 

 

 

 

 

Az adatrögzítéssel 

kapcsolatban előny- 

ben részesíti az IKT-

eszközöket. 

A szüreti terv alap- 

ján előkészíti a 

szőlőfeldolgozó 

gépeket, eszközöket 

és anyagokat a 

szüretre. Szüretel. 

Részletesen ismeri a 

szüretet megelőző 

időszakban elvég- 

zendő előkészítő 

műveleteket, felada- 

tokat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Elvégzi a szőlő 

mennyiségi, minő- 

ségi átvételét, fo- 

gadja a szőlőt. 

Ismeri a szőlőátvé- 

tel szempontjait, 

berendezéseit, mód- 

jait. 

 

Teljesen önállóan 

Alkalmazza az 

adminisztrációs 

szoftvereket. 
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A technológiai 

célnak megfelelően 

feldolgozza a sző- 

lőt, kezeli a cefrét, 

kezeli a mustot és 

előkészíti az erjesz- 

tésre. Működteti a 

feldolgozó gépeit, 

berendezéseit. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a szőlőfel- 

dolgozás gépeit, 

berendezéseit. Tisz- 

tában van a kémiai 

és mikrobiológiai 

veszélyekkel. Érti 

az alkalmazott se- 

gédanyagok (borá- 

szati enzimek, stabi- 

lizáló-, derítő-, 

kénezőszerek) fel- 

használásának oka- 

it, alapszinten isme- 

ri a használatukat, 

adagolásukat. 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

Kezeli a berendezé- 

sek paneljeit. 

 

 

3.5.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.1.6.1 A borászati üzemek jellemzői, felszereltségük; borászati termékek 

Borászati üzemek, üzemrészek csoportosítása méret és funkció szerint 

A pincék típusai, a pinceklíma jellemzése 

A tárolóedényzet típusai és jellemzésük a borkészítés szempontjából 

A borászati termékek csoportosítása 

Termékleírások, oltalom alatt álló borok, földrajzi jelzés nélküli borok 

 

3.5.1.6.2 Szőlőfeldolgozás 

Szüret előtti tevékenységek: a szőlő érésének nyomon követése, a szüreti terv részei, a fel- 

dolgozó felkészítése a szüretre 

A szüret lebonyolítása 

A szőlőfeldolgozás általános lépései: mennyiségi, minőségi átvétel; a szőlő fogadása; bo- 

gyózás, zúzás; cefrekezelések; léelválasztás; préselés 

 

3.5.1.6.3 Mustkezelések 

A musttisztítás módszerei 

A mustjavítás módszerei és jogi szabályozása 

A musttartósítás alapjai 

 

3.5.1.6.4 Melléktermékek kezelése 
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A kocsány és a törköly kezelése 

A vonatkozó jogszabályok általános ismerete 

 

3.5.1.6.5 A must kémiai összetétele 

A must fogalma, a mustfrakciók jellemzése 

A borászati szempontból fontos vegyületcsoportok, összetevők rövid jellemzése (fehér és kék 

szőlők) 

Vegyületek hatása a borminőségre 

 

 

3.5.2 Erjesztés tantárgy 93/93 óra 
 

3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló alapszinten megismerje az alkoholos erjedés fő folyamatát, a bekövetkező kémiai 

változásokat, az erjedés kinetikáját és az erjedésben szerepet játszó legfontosabb mikroorga- 

nizmusokat (vadélesztők, fajélesztők, tejsavbaktériumok). Képes legyen a borminőséget szem 

előtt tartva spontán vagy irányított erjesztéssel fehér-, rozé-, siller- és vörösbort erjeszteni. 

Alapszinten ismerje a kék szőlők színanyagait, a borkészítés szempontjából fontos tulajdon- 

ságaikat és a kinyerésüket befolyásoló tényezőket. 

 

3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Mikrobiológia, kémia 

 

3.5.2.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.5.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

 

Tisztában van az 

erjedés biokémiai és 

mikrobiológiai 

hátterével. 

Alapszinten ismeri a 

must, a bor kémiai 

összetételét és az 

erjedés során leját- 

szódó alapvető 

folyamatokat. Alap- 

szinten ismeri az 

erjedés lefolyásának 

dinamikáját. Ismeri 

az erjesztésben 

szerepet játszó 

legfontosabb mik- 

roorganizmusokat. 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minőségorientált 

szemléletmóddal 

figyelemmel kíséri 

az erjedés menetét. 

Elkötelezett a mun- 

kája iránt, körülte- 

kintő, és pontosan 

betartja a technoló- 

giai utasításokat és 

a munkavédelmi 

szabályokat. Ki- 

emelt figyelmet 

fordít az erjedés 

során keletkező 

mustgáz elvezetésé- 

re. 

 

 

 

Megadott szem- 

pontok alapján az 

interneten informá- 

ciókat gyűjt, érté- 

kel, prezentációt 

készít. 

 

Irányított vagy 

spontán módon 

erjeszti a bort. 

Ismeri az irányított 

erjesztés lépéseit, a 

spontán erjedés 

folyamatát, vala- 

mint előnyeiket és 

hátrányaikat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Kezeli a berendezé- 

sek szoftvereit, 

szükség esetén 

beavatkozik. 

 

Fehérbort erjeszt. 

Ismeri a különböző 

típusú fehérborok 

erjesztésének lépé- 

seit, paramétereit. 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Rozébort erjeszt. 

Ismeri a különböző 
típusú rozéborok 

erjesztésének lépé- 

seit, paramétereit. 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Sillerbort erjeszt. 

Ismeri a sillerborok 

erjesztésének lépé- 

seit, paramétereit. 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Vörösbort erjeszt. 

Ismeri a különböző 

típusú vörösborok 

erjesztésének lépé- 

seit, gépi berende- 

zéseit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

A kék szőlő feldol- 

gozása során a 

technológiai célnak 

megfelelően kinyeri 

a kék szőlő szín- 

Alapszinten ismeri 

a kék szőlők szín- 

anyagait, tulajdon- 

ságaikat, a színsta- 

bilitás feltételeit és 

 

 

Teljesen önállóan 
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anyagait. 
a kinyerésüket befo- 

lyásoló tényezőket. 

 

 

3.5.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.2.6.1 Az erjedés kémiai alapjai, a bor kémiai összetétele Az 

alkoholos erjedés fő folyamata, a részt vevő vegyületek jellemzése Az 

erjesztés során bekövetkező legfontosabb kémiai változások 

A bor legfontosabb vegyületeinek alapszintű ismerete 

3.5.2.6.2 Az erjedés mikrobiológiai alapjai 

Az erjedés kinetikája (4 fő szakasza) 

Az élesztők általános jellemzése, a Saccharomyces cerevisiae jellemzése, a spontán erje- désben 

részt vevő legfontosabb élesztők és szerepük 

A fajélesztők fogalma, használatuk okai, előkészítésük, a kevert tenyészetek szerepe 

Tejsavbaktériumok általános jellemzése, az Oenococcus oeni jellemzése, szerepe 

A biológiai almasavbontás folyamata, a bekövetkező változások, gátló és elősegítő ténye- zők 

 

3.5.2.6.3 Az erjesztés művelete 

A spontán erjedés jellemzése, előnyei, hátrányai 

Az irányított erjesztés lépései, előnyei, hátrányai 

A fehérborok erjesztésének körülményei (normál szőlő, illatos szőlő, barrique, különleges 

erjesztési módok) 

Rozéborok erjesztése, annak körülményei, a színanyag kinyerésének módjai, a rozék típu- sai 

Sillerborok erjesztése, annak körülményei 

A vörösborok erjesztésének módjai (héjon erjesztés, melegítéses vörösborkészítés, széndi- 

oxid-macerációs eljárás elve); a héjon erjesztés lépései, körülményei 

 

 

 

 

 

3.5.3 A bor kezelése és palackozása tantárgy               171/171 óra 
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3.5.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy keretein belül a tanuló megismeri azt a folyamatot, amely során a kierjedt, zavaros 

újborból a fogyasztó számára tükrösen tiszta, harmonikus, piacképes bor lesz. Magában fog- lalja 

a bor tisztító kezeléseit, a borharmónia kialakításának módjait, a különböző érlelési tech- nikákat, 

a borstabilizálást, a palackozást megelőző műveleteket és a töltési technikákat. A tárgyhoz 

szorosan kapcsolódik a tárolóedények kezelése, s ezen belül a hordók karbantartása. A tanuló 

képet kap a tokaji borkülönlegességek készítésének technológiájáról is. 

 

3.5.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kémia 

 

3.5.3.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.5.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

 

Kezeli az újbort. 

Alkalmazza a bor- 

tisztítás módszereit: 

fejtőrendszert állít 

össze, bort fejt, 

próbaderítést végez, 

kiválasztja, kiméri 

és előkészíti a derí- 

tőszereket, deríti a 

bort. Kiszámolja a 

szükséges szűrő- 

anyag mennyiségét, 

összeállítja és elő- 

készíti a szűrőgépe- 

ket, és bort szűr. 

Ismeri a különböző 

fejtési módok el- 

végzését, azok elő- 

nyeit és hátrányait. 

Kiszámolja az alap- 

kénezéshez szüksé- 

ges anyagmennyi- 

séget. 

Ismeri a derítősze- 

reket, azok szaksze- 

rű használatát, 

mennyiségük ki- 

számítási módját. 

Alapszinten  ismeri a 

szűrés elméletét, 

felsorolja a fonto- 

sabb szűrőgép- 

csoportokat. Ismeri a 

kovaföld-, a lap- és 

tangenciális 

szűrőgépek haszná- 

latát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

Tudatosan, a kör- 

nyezeti terhelést 

figyelembe véve 

végzi a tevékenysé- 

geket. Nyitott az új 

technológiák, derí- 

tőszerek, szűrési 

módok alkalmazá- 

sára. 

Csoportmunkában 

kooperatív hozzáál- 

lás jellemzi. Figye- 

lemmel kíséri a bor 

fejlődését. 

Szem előtt tartja a 

vevő igényeit. Tö- 

rekszik a kiválások- 

tól mentes, stabil 

bor előállítására. 

Törekszik az előké- 

szítő és palackozási 

műveletek minél 

gondosabb elvégzé- 

sére. Nyitott az új 

palackzárási techno- 

lógiák használatára. 

 

 

 

 

 

 

 

Megadott szem- 

pontok alapján az 

interneten informá- 

ciót gyűjt, majd 

rendszerezi, és 

prezentációt készít. 

 

 

 

Kialakítja a bor- 

harmóniát. 

Ismeri a borharmó- 

nia kialakításának 

módjait és jogi 

szabályozását (há- 

zasítás, beltartalmi 

értékek változtatá- 

sa). Elvégzi az 

alapvető szakmai 

számításokat. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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A technológiai 

céltól függően érleli 

a bort. 

Tisztában van a 

reduktív és oxidatív 

technológia jellem- 

zőivel. Ismeri a 

fontosabb tárolóe- 

dények és különle- 

ges érlelőedények 

(pl. amfora, perme- 

ábilis műanyag 

tárolók) borminő- 

ségre gyakorolt 

hatásait, előnyeit és 

hátrányait. 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Tevékenységét 

proaktívan végzi. 

Kreatívan, esztéti- 

kusan megtervezi a 

címkét. 

Értékként tekint a 

Világörökség részét 

képező borvidékre, 

annak hagyománya- 

ira, borkülönleges- 

ségeire. 

 

 

 

Az érleléshez szük- 

séges edényt szak- 

szerűen tisztítja, 

kezeli. Technológiai 

döntésekhez és a bor 

érésének nyo- mon 

követéséhez mintát 

vesz. 

Ismeri a fahordók, 

saválló acéltartá- 

lyok, tisztításának, 

fertőtlenítésének 

módjait. Tud hordót 

csapolni, visszacsa- 

polni. Darabban 

lévő hordó esetén 

kiszámítja a hordó- 

ban lévő bor meny- 

nyiségét. Ismeri a 

mintavételi szabá- 

lyokat. 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

A kiválások meg- 

előzése érdekében 

stabilizálja a bort. 

Ismeri a borban 

előforduló jellemző 

kiválásokat. Ismeri 

a borstabilizálás 

fizikai és kémiai 

módszereit, eszkö- 

zeit, gépeit. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészíti a bort a 

palackozáshoz. 

Különböző techni- 

kákkal palackoz. 

Elkészíti a bor cím- 

kéjét. 

Ismeri a borpalac- 

kozást megelőző 

műveleteket, azono- 

sítani tudja a jog- 

szabályban megen- 

gedett anyagokat, 

kezelőszereket. 

Átfogóan ismeri a 

különböző palacko- 

zási technikákhoz 

tartozó műveleteket 

és berendezéseket. 

Behatóan ismeri a 

címkék       kötelező 

tartalmi elemeit. 

Kikeresi a termékle- 

írásokban megfo- 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

Kezeli a palackozó 

gépsor szoftvereit. 
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galmazott       egyéb 

elvárásokat. 

 

 
Tokaji borkülönle- 

gességet készít, 

vagy adott rendez- 

vényen bemutatja 

azok sajátosságait. 

Ismeri az aszúsodás 

során lezajlódó 

mikrobiológiai 

folyamatokat és 

kémiai változáso- 

kat. Ismeri a tokaji 

borkülönlegességek 

fogalmát, készíté- 

sük technológiáját 

és nehézségeit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.5.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.3.6.1 Egyszerű pincemunkák 

Pincék, borászati üzemek higiéniájának biztosítása (levegőcsere, falak, padozat, ciszternák, 

fejtővezetékek, tartályok, egyéb tárolóedények) 

Fahordók karbantartása, kezelése 

Csapolás, visszacsapolás 

A bor mennyiségének megállapítása fahordóban 

A mintavétel módszerei 

 

3.5.3.6.2 A bor tisztító kezelései 

A fejtés célja, módjai 

A derítés fogalma, célja, általános szabályai, a derítőszerek (egyszerű, összetett) fajtái, elő- 

készítésük, végrehajtás 

A szűrés fogalma, szűrési módok, szűrőanyagok 
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3.5.3.6.3 Borharmónia kialakítása 

A borharmónia fogalma 

Házasítás: fogalma, célja, jogi szabályozás, végrehajtása 

Beltartalmi értékek szabályozása (cukor-, sav-, alkoholtartalom, szín-, ízjavítás), jogi háttér 

 

3.5.3.6.4 A bor érlelésének szabályozása 

Alapfogalmak: reduktív, oxidatív érlelés Kénezés 

Fontosabb tárolóedények és különleges tárolóedények (amfora, permeábilis műanyag táro- 

ló) jellemzése, hatásuk a bor minőségére 

Fahordó és a barrique érlelési technika 

Finom seprőn tartás [sur lie(s)] és a finom seprő felkeverése (batonnage) 

A mikrooxidáció hatása 

A fehér-, rozé-, siller- és vörösborérlelés jellemzői 

 

3.5.3.6.5 A bor stabilizálása 

A bor zavarosságának okai és típusai 

A borstabilizáció fizikai módjai: hideg- és melegkezelés 

Borstabilizáció kémiai szerekkel és ennek jogi háttere 

 

3.5.3.6.6 A borpalackozás technológiája 

A palackozást megelőző műveletek 

A palackozás technikái: hidegsteril és melegsteril palackozás, szénsavas borok töltése 

Bortechnológiai igények 

A palackozáshoz szükséges anyagok: palack, záróelem, címke 

Borok jelölése (jogszabályok és termékleírások alapján) 

Egyéb csomagolási technikák (bag-in-box) 

 

3.5.3.6.7 Tokaji borkülönlegességek 

A tokaji borvidék bemutatása: a termőhely ökológiai viszonyai 

Borkülönlegességek készítéséhez használható szőlőfajták bemutatása 

Az aszúsodás folyamata: a legfontosabb mikrobiológiai, kémiai folyamatok, az aszúbogyó 

fogalma 

A tokaji borkülönlegességek fogalma, jellemzése 

Tokaji borkülönlegességek készítése (szem előtt tartva a termékleírást) 



934/51. oldal  

3.5.4 Szénsavas borok tantárgy 50/50 óra 
 

3.5.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismerje a szénsavas borok csoportjait, a pezsgők készítésének különböző tech- 

nológiáit, az egyre népszerűbb habzó- és gyöngyözőborok készítését és jellemzését. 

 

3.5.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Mikrobiológia 

 

3.5.4.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.5.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

Pezsgőgyártáshoz 

töltőbort készít. 

Alapszinten ismeri 

az élesztő, a 

tirázslikőr készíté- 

sének módját. Isme- 

ri a pezsgő- 

alapborral kapcsola- 

tos minőségi elvárá- 

sokat. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Vevőközpontú 

szemlélet jellemző 

rá, elkötelezett a 

minőségi pezsgő és 

szén-dioxidot tar- 

talmazó borok ké- 

szítése iránt. Haj- 

landó az új megol- 

dások megismerésé- 

re. Szem előtt tartja 

a jogszabályi köte- 

lezettségeket. 

 

 

 

 

Pezsgőt készít. 

Alapszinten ismeri 

a pezsgőkészítés 

jogi szabályozását. 

Ismeri a palackos 

érlelésű, 

palackos erjesztésű, 

tankpezsgő készíté- 

sének lépéseit. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Megadott szem- 

pontok alapján az 

interneten informá- 

ciót gyűjt, rendsze- 

rez, prezentációt 

készít. 

Egyéb, szén- 

dioxidot tartalmazó 

bort készít. 

Alapszinten ismeri a 

szaturálás művele- 

tét. 

 

Teljesen önállóan 
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3.5.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.4.6.1 Pezsgő 

A pezsgő fogalma 

A pezsgők csoportosítása jogszabályi és technológiai szempontból 

A pezsgők kategóriái cukortartalom szerint 

A pezsgő alapanyagainak jellemzése, szerepük: alapbor, anyaélesztő, tirázslikőr, expedíci- ós 

likőr 

A palackos erjesztésű, palackos érlelésű, tankpezsgő, illatos minőségi pezsgő készítésének 

lépései 

3.5.4.6.2 Habzóbor 

A habzóbor fogalma 

A habzóbor készítésének technológiája 

Szaturációs technikák 

 

3.5.4.6.3 Gyöngyözőbor 

A gyöngyözőbor fogalma 

A gyöngyözőbor készítésének technológiája 

 

 

3.5.5 A borászathoz kapcsolódó egyéb feladatok tantárgy 65/65 óra 
 

3.5.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy több témakört ölel föl. A tanuló megismeri a magyar borvidékeket és borrégiókat. 

Borturisztikai, vendéglátási, gasztronómiai alapismereteket szerez, melyek segítik az elkészí- tett 

bor minél eredményesebb értékesítését, illetve a kulturált borfogyasztás népszerűsítését. 

Higiéniai és minőségbiztosítási alapismeretei hozzájárulnak egyrészt a mikrobiológiai kocká- 

zatok csökkentéséhez, másrészt az élelmiszerlánc szereplőitől elvárt minőségbiztosítási köve- 

telmények fogalmi szintű ismeretéhez. 

 

3.5.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.5.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Földrajz, történelem, mikrobiológia 

 

3.5.5.4 A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.5.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 Ismeri a magyar  Elkötelezett a kultu-  
 borvidékek és bor-  rált borfogyasztás 

Jellemzi Magyaror- régiók szőlőter-  népszerűsítése mel- 

szág borvidékeit és mesztési adottsága- Teljesen önállóan lett. A borkóstolók 

borrégióit. it, legfontosabb  és egyéb, borral 

 szőlőfajtáit és ha-  kapcsolatos rendez- 

 gyományait.  vények során törek- 
 

  

 

Borbírálatot és 

borturisztikai alap- 

ismereteit felhasz- 

nálva borbemutatót, 

borkóstolót tart. 

 

Ismeri a borbírálat 

személyi és tárgyi 

feltételeit. Szaksze- 

rűen sorrendbe 

tudja állítani a bírá- 

latra szánt borokat. 

Magabiztosan be 

tudja mutatni a 

kiválasztott borokat. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

szik arra, hogy 

minél szakszerűbb 

és élményt adó 

borbemutatókat 

tartson. Fontosnak 

tekinti, hogy a kül- 

földi vendégeknek 

is alapszinten tájé- 

koztatást tudjon 

adni. Nyitott a digi- 

tálismarketing- 

eszközök használa- 

tára. Értékként 

tekint a borvidékek 

hagyományaira. 

Belátja a HACCP- 

rendszer alkalmazá- 

sának fontosságát. 

Szem előtt tartja a 

digitalizáció adta 

lehetőségeket. 

Kreatívan részt vesz 

a borászat online 

térben, a különböző 

közösségi médiák- 

ban való megjelení- 

tésében. Önállóan 

képes egyszerűbb 

dokumentumokat, 

prezentációkat elő- 

állítani és megosz- 

tani. 

 

 

A borkészítési tevé- 

kenység mellett az 

értékesítésben is 

hatékonyan részt 

vesz. 

 

 

Vendéglátási alap- 

ismeretekkel ren- 

delkezik. Alapszin- 

ten ismeri az ételek- 

borok párosítását. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Kreatívan részt vesz 

a borászat online 

térben, a különböző 

közösségi médiák- 

ban való megjelení- 

tésében. Önállóan 

képes egyszerűbb 

dokumentumokat, 

prezentációkat elő- 

állítani és megosz- 

tani. 
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Higiéniai és minő- 

ségbiztosítási szabá- 

lyokat alkalmaz a 

pincében és a bor- 

készítés során. 

Ismeri a HACCP- 

rendszer alapelveit, 

alkalmazásának 

módját, az online 

HACCP (eHACCP) 

adta lehetőségeket. 

Ismeri a minőség- 

irányítással és az 

élelmiszer- 

biztonsággal kap- 

csolatos alapfogal- 

makat. 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.5.5.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.5.6.1 Borvidékek, borrégiók 

Magyarország borvidékeinek áttekintő ismerete (elhelyezkedése, ökológiai jellemzése, leg- 

jellemzőbb borai, hagyományai) 

A borrégiók fogalma, szerepe 

Magyarország borrégiói 

 

3.5.5.6.2 Borturisztikai alapfogalmak 

A borturizmus fogalma, jelentősége (pl. értékesítés, borfogyasztás) 

A borrendek szerepe 

A borturizmus fajtái: pincelátogatás, eseményturizmus, egészségturizmus, borfesztiválok, 

szüreti események, bortrezor, borárverés, borest, borászatok szálláskínálata, vendéglátása, 

tematikus utak 

A borutak szerepe 

Borakadémia 

Az Év Borásza, az Év Pincészete események 
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3.5.5.6.3 Vendéglátás, gasztronómia 

Borválaszték összeállítása, borok tárolása, borlapok, borkönyvek 

Borok felszolgálása (pl. hőmérséklet, pohár, dekantálás) 

Az ételek és borok párosításának alapjai 

Borvidékek, borrégiók jellegzetes gasztronómiája 

Gasztronómiai irányzatok, a konyhafőnök szerepe a bor kiválasztásában 

Belsőépítészet, hangulati elemek (pl. pohár bor értékesítésének technológia) 

A sommelier feladatai 

 

3.5.5.6.4 Higiéniai és minőségbiztosítási alapok 

A higiénia fogalma 

A személyi és környezeti higiénia alapfogalmai 

Személyi és környezeti higiénia a borászatban Az 

élelmiszer-biztonság fogalma 

Fizikai, kémiai, biológiai/mikrobiológiai kockázatok a borászati technológiában 

A HACCP fogalma, 7 alapelve, a HACCP-rendszer kialakításának lépései 

A minőségbiztosítási és kiskereskedelmi beszállítói szabványok (ISO9000, IFS, BRC, 

FSSC22000) szerepe, jelentősége 

3.6 Szőlészeti és borászati alapmérések megnevezésű tanulási terület 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 201/201 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A korszerű borászati képzés elengedhetetlen része a szakszerű laboratóriumi mérések elvég- zése 

a talaj és a szőlő állapotától, az erjesztésen keresztül a borkészítés különböző fázisain át egészen 

a palackozás stabilitási próbájáig. A laboratóriumban végzett mérések és az abból nyert 

információk elengedhetetlenek a borkészítési technológia megválasztásához és a techno- lógiai 

döntésekhez. 

 

3.6.1 Szőlészeti és borászati alapmérések tantárgy 201/201 

óra 
 

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az egyik cél, hogy a tananyag oktatása alatt mért adatok, kiegészítve az érzékszervi bírálatok 

során nyert információikkal, eldöntik, hogy az adott bortétel milyen technológia alkalmazásá- 

val biztosítja a minőségi termék előállítását. A vizsgálatok kiterjednek a próbaszüretre, a must 

beltartalmának vizsgálatára, az erjedés közben végzett mérésekre, az erjedés után kialakult 

beltartalom értékelésére, a technológiából adódó változások nyomon követérésére, valamint a 
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készre kezelés során alkalmazott technológiai lépések által bekövetkezett változásokra. Külö- 

nös tekintettel kell eljárnunk a készáru forgalomba hozatalakor kötelezően előírt vizsgálatok 

során. A második cél, hogy a tanuló ismereteket szerezzen az egyszerű talajvizsgálatokról, illetve 

a szőlőnövény kártevőinek és betegségeinek vizsgálati módszereiről. 

 

3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kémia, biológia, matematika 

 

3.6.1.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

 

Elvégzi a próbaszü- 

rethez kapcsolódó 

vizsgálatokat. 

Szakszerűen és 

biztosan használja a 

kézi és digitális 

refraktométereket, a 

mérleget, a tarta- 

lom- és sűrűségmé- 

rőket. A mért ada- 

tokat dokumentálja, 

értelmezi. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Törekszik a pontos 

és precíz munka- 

végzésre. A hasz- 

nált eszközöket, 

berendezéseket és a 

munkaterületeket 

tisztán és rendezet- 

ten tartja. Igényes 

önmagára és az 

 

 

Az adatok feldolgo- 

zását és megjelení- 

tését digitálisan is 

elvégzi. 

Egyszerű módsze- 

rekkel talajt vizsgál. 

Megkülönbözteti a 

szőlőnövény egés- 

zséges és beteg 

részeit. 

Ismeri az egyszerű 

talajvizsgálati mód- 

szereket, felismeri a 

szőlő legfontosabb 

kártevőit és beteg- 

ségeit. 

 

 

Teljesen önállóan 

általa végzett mun- 

kára. Nyitott a borá- 

szati analitikában 

megjelenő új mód- 

szerek és berende- 
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Szakszerűen bort 

vizsgál. A mért 

adatokat dokumen- 

tálja, értelmezi, 

technológiai dönté- 

seit alátámasztja. 

Ismeri a bor alko- 

hol-, extrakt-, titrál- 

ható sav- és 

illósavtartalmának, 

kénessav-, cukor- és 

borkén hatóanyag- 

tartalmának megha- 

tározási módszereit. 

A mért adatokat 

tudja értelmezni. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

zések használatára.  

Műszeres analitikai 

módszerekkel alap- 

vizsgálatokat végez. 

A mért adatokat 

dokumentálja, ér- 

telmezi. 

Ismeri a refrakto- 

méterek, a pH- 

mérő, a Malligand- 

készülék és az 

afrométerek mérési 

elvét, használatát. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

Borászati mikrobio- 

lógiai vizsgálatokat 

végez, üledéket 

analizál, preparátu- 

mot készít és vizs- 

gál. 

Ismeri a mikrosz- 

kóp részeit, műkö- 

dését, a mikrobioló- 

giai vizsgálatokhoz 

használt eszközö- 

ket, berendezéseket. 

Tisztában van a 

vizsgálatok elvég- 

zéséhez szükséges 

feltételekkel. Alap- 

szinten ismeri a 

borászatban fontos 

mikroorganizmuso- 

kat. 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

A technológiai 

döntésekhez próba- 

sorozatokat készít 

és értékel. Szaksze- 

rűen mintát vesz. 

Ismeri a laboratóri- 

umi próbasorozatok 

célját, jelentőségét a 

technológiában. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

A szőlőbogyót, 

bort, pezsgőt 

organoleptikusan 

vizsgálja. Érzék- 

szerveit fejleszti. 

Felismeri a borhi- 

bákat, borbetegsé- 

geket. 

Ismeri az érzék- 

szervi vizsgálatok 

menetét, módszere- 

it. Tudja, hogy 

illatminták és olda- 

tok segítségével 

érzékszervei fej- 

leszthetők. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 



941/51. oldal  

 

3.6.1.6.1 Szőlészeti alapvizsgálatok 

Egyszerű talajvizsgálatok 

A szőlőnövény betegségeinek, kártevőinek vizsgálata 

Rügyvizsgálat 

3.6.1.6.2 Szőlő- és mustvizsgálatok 

Próbaszüret: a szőlőfürt, a bogyók alkotóinak vizsgálata, várható alkoholtartalom számítá- sa 

Mustvizsgálatok: refraktométeres vizsgálatok, tartalommérők, sűrűségmérők, cukortarta- lom 

A titrálható savtartalom mérésének módszerei, pH 

Pektinbontó enzimekre vonatkozó vizsgálatok 

 

3.6.1.6.3 A bor alkotóinak mérése 

Alkoholtartalom mérése különböző módszerekkel 

Extrakttartalom-meghatározási módszerek 

A titrálható savtartalom meghatározási módszerei 

A pH-mérés 

Az illósavtartalom meghatározása 

Cukortartalom-meghatározási módszerek 

Kénessavtartalom-meghatározás, a borkén hatóanyagtartalmának meghatározása 

 

3.6.1.6.4 Műszeres analitikai vizsgálatok 

Refraktométerek használata 

A pH-mérés 

Malligand-készülék 

Afrométer 

 

3.6.1.6.5 Organoleptikus vizsgálatok 

Az érzékszervi vizsgálatok személyi és tárgyi feltételeinek ismerete 

Az érzékszervi bírálat módszerei: rangsorolásos módszerek, trianguláris teszt, pontozásos 

módszerek 

A szőlőbogyó érzékszervi bírálata 

Bor- és pezsgő érzékszervi bírálata 

Ízküszöbvizsgálat 

Illatanyagok felismerése Hibás, 

beteg borok felismerése 

 

3.6.1.6.6 Laboratóriumi próbasorozatok 
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Próbakénezés 

Próbaderítések (bentonitos, csersav/kovasavszolos-zselatinos) 

Próba savtompítás, próba savemelés, próbaházasítás 

Szín- és ízhibás borok javítása (színtelenítési és szagtalanítási próbák) 

Borok állóképességének vizsgálatai 

 

3.6.1.6.7 Mikrobiológiai vizsgálatok 

A mikrobiológiai laboratóriumban használatos speciális eszközök, berendezések 

A mikroszkóp felépítése, működése 

Mikrobiológiai vizsgálatokhoz szükséges mintavétel, a minták tárolása, előkészítése 

Borélesztők mikroszkópos vizsgálata 

Penészgombák vizsgálata 

A bor üledéktartalmának mikroszkópos vizsgálata 

Palackozás előtti élőcsíraszám meghatározása 

Higiéniai vizsgálatok 

3.7 Szőlészeti és borászati szakmai gépek megnevezésű tanulási 

terület 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 154/154 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület tartalmazza a szőlőműveléssel és borkészítéssel kapcsolatos alapvető gépek, 

berendezések ismeretét, szakszerű használatát, a munkavédelmi szabályokat és az egyszerű 

karbantartási feladatokat. 

 

3.7.1 Szőlészeti és borászati szakmai gépek tantárgy 154/154 

óra 
 

3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A szőlészeti és borászati gépek szakszerű használatának, a munkavédelmi szabályoknak és az 

egyszerű karbantartási feladatok elsajátítása. 

 

3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.7.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Matematika, fizika, informatika, műszaki alapismeretek 

 

3.7.1.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.7.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Kiválasztja a fela- 

datnak megfelelő 

eszközöket. 

Ismeri az eszközök, 

szerszámok haszná- 

latának célját, mun- 

kavédelmi előírása- 

it. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Elkötelezett a 

szakmája iránt. 

Magára nézve köte- 

lezőnek tartja a 

munkavédelmi 

előírások és a higié- 

niai szabályok be- 

tartását. Elfogadja a 

szakmaetikai elve- 

ket, kész a közös 

munkára. Nyitott az 

új ismeretekre. 

 

A szőlőtermesztés- 

nek és a borászati 

technológiai célnak 

megfelelő gépet, 

berendezést működ- 

teti. 

Tisztában van a 

szőlészetben és 

borászatban alkal- 

mazott gépek fela- 

dataival. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Beállítja a berende- 

zéseken a szükséges 

paramétereket. 

Ismeri a gépek, 

berendezések keze- 

lését. 

 

Teljesen önállóan 

 

Betartja a munka- 

védelmi és higiéniai 

szabályokat. 

Tisztában van a 

higiéniai előírások- 

kal és a munkavé- 

delmi szabályokkal. 

 

Teljesen önállóan 
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3.7.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.7.1.6.1 Szőlészeti szakmai gépek 

A szőlőművelő traktorok felépítése, a közlekedésbiztonsági szabályok ismerete 

A szőlőtelepítés gépei 

A szőlőápolás gépei: talajművelők, zöldmunkát végző gépek, eszközök, a szőlőmetszés gépei, 

eszközei, a növényvédelem gépei, trágyaszórók, a nyesedékaprítás gépei 

A szőlőbetakarítás gépei: kézi, gépi megoldások 

A dróntechnológia alapjai 

Munkavédelmi ismeretek 

Karbantartási ismeretek 

 

3.7.1.6.2 Borászati szakmai gépek 

A szőlőátvétel gépei, válogatórendszerek A 

szőlőfeltárás és mustnyerés gépei 

Erjesztők (vörösborkészítés) 

A folyadékszállítás gépei, berendezései 

Keverőberendezések Szűrőberendezések 

Hőkezelő és hűtőberendezések, -rendszerek 

Szeparátorok 

Szaturálók, szénsavas italok géprendszerei 

Az italok palackozásának géprendszerei 

Vízkezelők 

Tisztító- és fertőtlenítőberendezések 

Melléktermékek feldolgozó géprendszerei 
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3.8 Portfóliókészítés megnevezésű tanulási terület 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 31/31 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A portfóliókészítés című tanulási terület tanításának célja, hogy a tanuló munkáiból egy olyan 

gyűjtemény jöjjön létre, amely segítségével a tanuló tudása, teljesítménye, fejlődése nyomon 

követhető. A létrejött portfólió, amely a tanuló iskolai karrierjét, tulajdonságait teljességében 

mutatja meg, jól használható a fejlesztő (formatív) értékeléshez, illetve a szakmai vizsga ré- szét 

is képezi. Fontos része a vizsgabor dokumentációja és a vizsgaborral kapcsolatos szőlé- szeti, 

borászati és borgasztronómiai, borturisztikai háttér bemutatása. 

 

3.8.1 Portfóliókészítés tantárgy 31/31 óra 
 

3.8.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A portfóliókészítés című tanulási terület tanításának célja, hogy a tanuló munkáiból egy olyan 

gyűjtemény jöjjön létre, amely segítségével a tanuló tudása, teljesítménye, fejlődése nyomon 

követhető. A létrejött portfólió, amely a tanuló iskolai karrierjét, tulajdonságait teljességében 

mutatja meg, jól használható a fejlesztő (formatív) értékeléshez, illetve a szakmai vizsga ré- szét 

is képezi. Fontos része a vizsgabor dokumentációja és a vizsgaborral kapcsolatos szőlé- szeti, 

borászati és borgasztronómiai, borturisztikai háttér bemutatása. 

 

3.8.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.8.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A kommunikáció, a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapozzák meg a helyes nyelv- és 

szóhasználatot, a jó kommunikációs készséget. 

Informatika: irodai programok használata, az információgyűjtés és -rendezés technikái 

 

3.8.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.8.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 
A portfólió készíté- 

se során alkalmazza 

a portfóliókészítés 

alapvető ismeret- 

anyagát. 

Ismeri a portfólió 

készítésének célját, 

a portfólió funkció- 

ját, tartalmi elemeit, 

formáját, készítésé- 

nek menetét, az 

értékelés szempont- 

jait. 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Belátja a 

portfóliókészítés 

jelentőségét. Törek- 

szik a megfelelő 

számú és mélységű, 

szakmához köthető 

dokumentum létre- 

hozására. 

 

Irodai program- 

csomag ismerete, 

használata (Word, 

Excel, PowerPoint 

vagy más prezentá- 

ciókészítő program) 

Kiválasztja a bemu- 

tatkozáshoz szüksé- 

ges dokumentumo- 

kat, bemutatja saját 

magát, megfogal- 

mazza, hogy miért 

választotta a szak- 

máját, milyen célo- 

kat kíván elérni, 

mik az erősségei és 

melyek azok a tanu- 

lással kapcsolatos 

kompetenciái, ame- 

lyek fejlesztésre 

szorulnak. 

 

 

 

 

 

Ismeri az írásban 

történő bemutatko- 

zás szabályait, do- 

kumentumait. 

 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Alkotó módon, 

kreatívan vesz részt 

a munkában. Elfo- 

gadja a szakmailag 

megalapozott kriti- 

kai észrevételeket. 

Törekszik vizsgabo- 

rának minél ponto- 

sabb és igényesebb 

bemutatására. 

 

 

 

 

 

Irodai program- 

csomag ismerete, 

használata (Word, 

Excel, PowerPoint) 

Megtervezi, előké- 

szíti és elkészíti a 

portfólió dokumen- 

tumait. A dokumen- 

tumokat szerkeszti. 

Reflexiót ír. 

Ismeri a portfólió 

lehetséges doku- 

mentumainak körét, 

a portfólió készíté- 

sének lépéseit. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Irodai program- 

csomag, kép- vagy 

videószerkesztő 

ismerete, használata 

Rendszeresen veze- 

ti, gondozza és 

gyűjti a vizsgabor- 

ral kapcsolatos 

információkat. 

 

Ismeri a műveleti és 

analitikai adminiszt- 

ráció tartalmát. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Irodai program- 

csomag ismerete, 

használata (Word, 

Excel) 

 

A portfólió lezárá- 

saként összegzést ír. 

 

Ismeri a portfólió 

összegzésének tar- 

talmi elemeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális eszközök 

segítségével doku- 

mentálás, beszámo- 

ló, összegzés készí- 

tése 
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3.8.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.8.1.6.1 A portfóliókészítés alapja 

A portfólió értelmezése, célja, funkciója 

A portfólió tartalmi elemei 

A portfólió formája, formai követelményei 

A portfólió készítésének menete 

A portfólió értékelésének szempontjai 

 

3.8.1.6.2 Bemutatkozás, célkitűzés 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai, dokumentumai 

Bemutatkozókártya, levél, önéletrajz, motivációs levél írása 

 

3.8.1.6.3 Dokumentumgyűjtés 

A dokumentumok lehetséges köre 

A portfólió készítésének lépései: a dokumentumgyűjtés tervezése, előkészítése, dokumen- 

tumkészítés, szerkesztés, reflexió 

A vizsgabor dokumentációja: műveleti és analitikai adminisztráció 

 

3.8.1.6.4 Összegzés, reflexió 

Az összegzés tartalmi elemei 

Összegzés (reflexió) írása 
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3.9 Gazdasági és vállalkozási ismeretek megnevezésű tanulási terület 
 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 67/67 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület ismeretei tartalmazzák a gazdasági alapfogalmakat és alapfolyamatokat, a 

vállalkozás különböző fajtáit, működésének módjait, alapításuk és megszüntetésük folyama- tát, 

valamint a működtetésükkel kapcsolatos alapvető feladatokat. 

 

3.9.1 Gazdasági és vállalkozási ismeretek tantárgy 67/67 óra 
 

3.9.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az üzemi gazdálkodási fogalmak megismerése és alkalmazása a gyakorlatban. Az élelmiszer- 

iparban leggyakrabban előforduló vállalkozási formák megismerése, az azok létrehozásával, 

működtetésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok elsajátítása. 

 

3.9.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- 

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.9.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.9.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.9.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Értelmezi és mun- 

kája során használja 

a tanult gazdasági 

alapfogalmakat. 

Ismeri a gazdasági 

alapfogalmakat 

(szükséglet, gazdál- 

kodás, piac, adó- 

zás). 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Bemutatja a vállal- 

kozási formákat és 

lehetőségeket. 

Ismeri a társas vál- 

lalkozási formákat 

és az egyéni vállal- 

kozás fő jellemzőit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Nyitott, érdeklődő a 

környezetében mű- 

ködő gazdasági 

szereplők működése 

iránt. Elkötelezett a 

vállalkozások sza- 

bályos és a gazda- 

ság törvényes mű- 

ködtetésében. 

Prezentációkészítő 

programot használ a 

különböző típusú 

vállalkozások be- 

mutatásához. 

Bemutatja a vállal- 

kozás létrehozásá- 

nak a folyamatát. 

Ismeri a vállalkozás 

létrehozásának a 

folyamatát. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális tartalmak 

keresése, böngészé- 

se, szűrése és fel- 

használása 

 

Bemutatja a vállal- 

kozás működésének 

folyamatát. 

Ismeri a vállalkozás 

működtetésének 

folyamatát és szabá- 

lyait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Prezentációkészítő 

programot használ a 

különböző típusú 

vállalkozások be- 

mutatásához. 

Bemutatja a vállal- 

kozás megszünteté- 

sének folyamatát. 

Ismeri a vállalkozás 

megszüntetésének a 

folyamatát. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Digitális tartalmak 

keresése, böngészé- 

se, szűrése és fel- 

használása 

 

 

3.9.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.9.1.6.1 Gazdasági alapismeret A 

gazdaság fogalma, működése 

Szükségletek, az áru és szolgáltatás fajtái 

A pénz fogalma, áramlása, szerepe a gazdaság működésében 

Az állam szerepe a gazdaság szabályozásában 

A jogszabályok hierarchiája 

Vagyon, mérlegek, leltárak 

Adózási alapok, adófajták, adónemek 

A szerződések fajtái, a kötelmi jog 

A kereskedelem fogalma, fajtái 

Tárgyi és személyi erőforrások 

A munkaerő, a munkaviszony fogalma, munkaszerződések 

Bér és juttatás 

A munkaviszony létesítése, módosítása, fajtái 

A munkavállalók jogai és kötelességei, a munkaadó jogai és kötelességei 

Munkaügyi jogorvoslati lehetőségek 

 

3.9.1.6.2 Vállalkozás alapítása 
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A vállalkozás típusai, szerepük a gazdaság működtetésében 

Egyéni és társas vállalkozások 

Vállalkozások tőkeigénye 

Tevékenységi körök 

Vállalkozások alapítása, hatósági eljárások 

Társaságok, társasági szerződések Székhely 

és telephely létesítése 

Bejelentési kötelezettségek 

 

3.9.1.6.3 Vállalkozás működtetése 

A vállalkozások működésének általános és speciális feladatai 

Adózási ismeretek 

Adónemek, adófajták, bevallási és megfizetési kötelezettségek 

Vállalkozások dokumentációs kötelezettségei 

Munkavállalókkal kapcsolatos kötelezettségek 

Hatósági ellenőrzések, hatóságokkal való együttműködés 

A vállalkozások tevékenységének bővítése 

Szigorú számadású dokumentumok kezelése 

Árajánlatok készítése 

A tisztességes piaci magatartás és a vállalkozásetika 

Vállalkozások megszüntetése 

4 RÉSZSZAKMA 

 

A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga akkor kezdhető meg, ha a tanuló eleget tett 

a jelen fejezet szerinti képzési követelményeknek. 

 

4.1 A részszakma megnevezése: Szőlőfeldolgozó 
 

4.1.1 A részszakma ajánlott szakmai tartalma: 

 

Az oktatási egység 

3. fejezetben szereplő 

azonosító száma 

 

Az oktatási egység megnevezése 

3.4.3.6.5 A szüretet megelőző feladatok témakör 

3.4.3.6.6 Szüret témakör 

3.5.1.6.2 Szőlőfeldolgozás témakör 
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3.5.1.6.3 Mustkezelések témakör 

3.5.1.6.4 Melléktermékek kezelése témakör 

3.6.1.6.2 Szőlő- és mustvizsgálatok témakör 

3.7.1 Szőlészeti és borászati szakmai gépek tantárgy 

 

4.2 A részszakma megnevezése: Pincemunkás 
 

4.2.1 A részszakma ajánlott szakmai tartalma: 

 

Az oktatási egység 

3. fejezetben szereplő 

azonosító száma 

 

Az oktatási egység megnevezése 

3.5.1.6.1 A borászati üzemek jellemzői, felszereltségük; borászati termé- 

kek témakör 

3.5.3.6.1 Egyszerű pincemunkák témakör 

3.5.3.6.2 A bor tisztító kezelései témakör 

3.7.1.6.2 Borászati gépek témakör 

3.3.3 Élelmiszervizsgálat tantárgy 
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 KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERTÉSZ  

KERTÉSZ SZAKMA 

 

1. A szakma alapadatai 

1.1 Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet 

1.2 A szakma megnevezése: Kertész 

1.1 A szakma azonosító száma: 4 0812 17 05 

1.3 A szakma szakmairányai: - 

1.4 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.5 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.6 Ágazati alapoktatás megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás 

1.7 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Kerti munkás, Növényházi munkás 

1.8 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: 70 

óra, Technikumi oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: - 

 

 

2.  A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, 

valamint a munkaterület leírása 

 

 

3.  A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám 

 

 

Szakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Kertész 6113 Zöldségtermesztő 

6114 Szőlő-, és gyümölcstermesztő 

A kertész önállóan ellátja a zöldségnövények, gyümölcstermő növények, a szőlőnövény általános 

ápolási munkáit (talajművelés, magvetés, ültetés, telepítés, tápanyag-utánpótlás, öntözés) és irányítás 

mellett a speciális ápolási feladatokat (metszés, növényvédelem). Betakarítást, áruvá készítést végez. 

Kertészeti termesztésben használatos erőgépeket és kéziszerszámokat működtet és karbantart. 
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4.  A szakképzésbe történő belépés feltételei 

4.1 Iskolai 

előképzett

ség: 

Alapfokú 

iskolai 

végzettség 

4.2 Alkalmassági követelmények 

4.2.1 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 
 

5. A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi 

feltételek 

5.1 Eszközjegyzék ágazati 

alapoktatásra 

● számítógép internet 

kapcsolattal 

● projektor 

● interaktív tábla 

● talajvizsgálati eszközök 

● talajművelési eszközök 

● meteorológiai mérőeszközök 

● digitális kamerával felszerelt drón 

● mikroszkóp 

● állat- vagy növényállomány 

● hagyományos és digitális távmérő eszközök 

● erőgép, vagy gépjármű, illetve kertészeti vagy erdészeti motoros kisgépek 

 

5.2 Eszközjegyzék szakirányú oktatásra 

 

● szántóföldi univerzális traktor,és pótkocsi 

● talajművelő eszközök, talajművelés munkagépei (ekék, váltvaforgató ekék, 

kombinátorok, kultivátorok, talajmarók, tárcsák, boronák és hengerek, 

kombinátorok, altalajlazítók, simítók) 

● szerves- és műtrágyaszóró gépek, trágyakihordás eszközei 

● növényvédelem gépei, eszközei 

● ültető-, palántázógépek 

● vetőgép, szemenkéntvető gép 

● kertészeti kisgépek 

● metszés gépei, eszközei 

● gépüzemeltetéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok 

● háti-, szántóföldi és kertészeti permetezőgép 

● kézi és gépi anyagmozgatás eszközei, emelőgépek 



954 
 

● kéziszerszámok (kertészeti szerszámok, metsző és

 szedőállványok, göngyölegek, kötözőanyagok, mérleg, mérő- és jelölő 

eszközök) 

● termesztő-berendezések (szaporítóház, üvegház, fólia) 

● szabadföldi termesztésre alkalmas terület (zöldségeskert, szőlő- és 

gyümölcsültetvény) 

● támberendezés ültetvények létesítéséhez 

● öntözőberendezések 

● kertészeti anyagok (termesztőedények, termesztő közegek, növényi

 szaporítóanyagok, tápanyagok, növényvédő szerek) 

● meteorológiai eszközök 

● szakirodalom (könyvek, folyóiratok, prospektusok, kezelési-karbantartási utasítások 

stb.) 

● digitális infrastruktúra 

● egyéni védőfelszerelések 

● munkabiztonsági berendezések 

● környezetvédelmi berendezések 

● elsősegélynyújtó felszerelések 

6.  Kimeneti követelmények 

 

 

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alapoktatást követően a tanuló egyszerű meteorológiai megfigyeléseket végez, adatokat gyűjt, 

jellemzi az időjárási elemeket, meghatározza adott hely klimatikus viszonyait. Elvégzi a talajok 

egyszerű, helyszíni fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatait, megfigyeli a talajképződés jegyeit, 

jellemző folyamatait, a talajhibákat, meghatározza a talajjavítás és a talajvédelem lehetőségeit. A 

sejttan, szövettan, morfológia, rendszertan alapján növények szaporítását végzi. Felveszi a 

gazdasági állatok testméreteit, vizsgálja külső értékmérő tulajdonságait és viselkedésüket. 

Irányítás mellett kezeli a mezőgazdasági erőgépeket és elvégzi napi karbantartásukat. Használja 

a földmérésben alkalmazott hossz-, terület mértékegységeket, méretarányt, területet számít. 

Térképet olvas, alapvető földügyi adatokat azonosít és gyűjt. A mérések során digitális 

mérőeszközöket használ. Munkája során alkalmazza az ágazati munka-, tűz-és környezetvédelmi 

előírásokat, valamint figyelembe veszi a biológiai sokféleség megőrzési szempontokat. 
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6.2 Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

 

 

Sorszám 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

 

 

1 

 

Megfigyeli 

Magyarország 

éghajlati jellemzőit. 

Ismeri 

Magyarország 

agrometeorológiájá 

t, a meteorológiai 

mérőeszközöket. 

 

Törekszik a 

meteorológiai adatok 

pontos leolvasására. 

A meteorológiai 

adatokat 

adekvát módon 

értelmezi. 

 

 

2 

 

Éghajlati és 

távérzékelt, drónos 

meteorológiai 

adatokat gyűjt. 

Ismeri az éghajlatot 

befolyásoló 

tényezőket és a 

meteorológiai 

internetes 

adatbázisokat. 

 

Nyitott az új 

meteorológiai 

adatközlő felületek 

kezelésére. 

Szakmai 

irányítás mellett 

részben 

önállóan 

méréseket 

végez. 

 

 

3 

 

Helyszíni 

talajvizsgálatot 

végez. 

Ismeri a talajok 

összetételét, 

tulajdonságait, 

típusait, javítását és 

védelmét. 

 

Elkötelezett a 

talajvédelem iránt. 

 

Önállóan 

bemutatja a 

talajtípusokat. 

 

 

4 

Megfigyeli a 

talajképződés 

jegyeit, jellemző 

folyamatait. 

Ismeri a 

talajképződést 

befolyásoló 

tényezőket. 

Elkötelezett a 

fenntartható 

mezőgazdasági 

tevékenységek iránt. 

Önállóan 

jegyzetet készít 

a talajképződés 

megfigyelése 

folyamán. 

 

 

 
5 

 

Mikroszkóp 

segítségével növényi 

sejteket, szöveteket, 

szerveket vizsgál, 

növényszaporítást 

végez. 

Ismeri a sejttan, 

szövettan, 

morfológia, 

rendszertan alapjait 

, a növényi 

szaporodás- és 

szaporítás 

módokat. 

 

 

Törekszik az új 

fajták szaporítás 

módjának 

elsajátítására. 

Önálló 

javaslatot 

fogalmaz meg a 

szakmája 

szempontjából 

fontos 

növényfajok 

felhasználási 
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    lehetőségeire. 

 

 

6 

 

Elemzi a gazdasági 

állatok eredetét, 

háziasítását, 

rendszerezését és 

felveszi méreteiket. 

 

Tisztában van az 

állattenyésztés 

gazdasági 

jelentőségével. 

 
 

Elkötelezett a 

szabályszerű, helyes 

állattartás iránt. 

A gazdasági 

állatok és állati 

termékek mérési 

adatainak 

rögzítését 

önállóan és 

pontosan végzi. 

 

 

 

7 

 

 

Megfigyelései 

alapján elemzi a 

gazdasági állatok 

magatartásformáit. 

 

 

Ismeri a gazdasági 

állatok speciális 

viselkedési formáit. 

Törekszik az 

állattartás 

szabályainak 

betartására. A 

gazdasági állatok 

viselkedése alapján 

pontos 

következtetést von 

le. 

 
Irányítás mellett 

a gazdasági 

állatok napi 

ellátását 

felelősségteljese 

n elvégzi. 

 

 

 

 

8 

 

Felismeri a 

mezőgazdasági, 

kertészeti vagy 

erdészeti 

termesztésben 

használt erőgépek 

főbb szerkezeti 

egységeit. 

Ismeri a 

mezőgazdasági, 

kertészeti vagy 

erdészeti erő- és 

munkagépek 

csoportosítását, 

alkalmazási 

területeit, 

szerkezeti 

egységeit. 

 
 

Elkötelezett az 

erőgépekkel 

kapcsolatos 

szabályos 

munkavégzés 

mellett. 

 

 

Útmutatók 

alapján ellenőrzi 

az erőgépek 

főbb szerkezeti 

egységeit. 

 

 

9 

A mezőgazdasági, 

kertészeti vagy 

erdészeti 

termesztésben 

használt erő-és 

munkagépeken 

olajszintet ellenőriz. 

 

Ismeri a 

mezőgazdasági 

erő- és 

munkagépek 

karbantartását. 

 
 

Igyekszik elkerülni a 

munkavédelmi 

szabálytalanságokat. 

 
Útmutatók 

alapján ellenőrzi 

a karbantartási 

műveleteket. 

 

 

10 

Használja a 

földmérésben 

alkalmazott hossz- és 

terület 

mértékegységeket, 

Ismeri a Föld és a 

térképek 

jellemzőit, 

tartalmukat, 

jelöléseit, földügyi 

Hosszmérésében és 

területszámításaiban 

pontos, alapos. 

Adekvát módon 

olvassa a 

Térkép alapján 

önállóan számol 

hosszmértéket 

és 

területnagyságot 
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méretarányt, területet 

számol. 

alapismeretekkel 

bír. 
térképeket. . 

 

 

11 

Egyszerű terepi 

idomok felmérésénél 

digitális 

mérőeszközöket 

használ. 

Ismeri a felmérő 

eszközök 

működését, 

használatát, 

elvárható 

pontosságát. 

 

Törekszik az újabb 

digitális 

mérőeszközök 

megismerésére. 

Szakszerű 

irányítás mellett 

digitális 

méréseket 

végez. 

 

 

12 

 

Alkalmazza a 

munka-, tűz- és 

környezetvédelem 

szabályait. 

 

Ismeri az 

ágazathoz kötődő 

munka-, tűz- és 

környezetvédelmi 

szabályokat. 

 

Szabálykövető a 

munka-, tűz és 

környezetvédelem 

területén. 

Utasítás alapján 

az adott 

mezőgazdasági 

tevékenységhez 

szükséges 

védőfelszerelése 

ket használja. 
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6.3 Szakirányú oktatás szakmai követelményei 

 

 

Sorszám 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

 

 

1 

 

Elemzi a szőlő és 

gyümölcstermő 

növényeket és azok 

termőrészeit, 

terméseit. 

Felismeri és 

megnevezi a szőlő és 

gyümölcstermő 

növényeket, a 

növényi részeiket, a 

termőrészeiket, a 

terméseket. 

Törekszik a szőlő 

és gyümölcstermő 

növényekkel 

kapcsolatos új 

információk 

befogadására. 

Megállapítja, hogy a 

gyümölcstermő 

növények növényi 

részei, termőrészei, 

termései az 

elvárásoknak 

megfelelően 

fejlődnek-e. 

 

 

 

2 

 

 

Elemzi a 

zöldségnövényeket és 

azok magvait, 

palántáit, terméseit. 

Felismeri és 

megnevezi a 

termesztésben lévő 

zöldségnövényeket, 

a zöldségnövények 

magvait, palántáit, 

terméseit. 

 

Fontosnak tartja a 

zöldségnövényekk 

el kapcsolatos új 

ismeretek 

megszerzését. 

Eldönti, hogy a 

zöldségnövények 

magvai, palántái, 

termései 

megfelelnek-e 

minőségi 

követelményeknek. 

 

 

3 

 

 

Elkülöníti a 

legismertebb 

gyomnövényeket. 

 

Felismeri és 

megnevezi a 

kertészeti kultúrák 

leggyakoribb 

gyomfajait. 

Nyitott a kertészeti 

kultúrák 

gyomnövényfajain 

ak megismerésére, 

törekszik azok 

irtására. 

 

Önállóan dönt a 

gyomirtás 

szükségességéről, 

módjáról. 

 

 

4 

Ellátja a 

szőlőtermesztés, a 

gyümölcstermesztés 

és a 

zöldségtermesztés 

általános ápolási 

munkáit. 

Alapszinten ismeri a 

szőlő növény, a 

gyümölcstermő 

növények és a 

zöldségnövények 

általános ápolási 

igényeit. 

A kertészeti 

kultúrák 

növényápolása 

során, 

törekszik a precíz 

pontos 

munkavégzésre. 

Önállóan végez a 

kertészeti termesztés 

során általános 

ápolási feladatokat, 

a saját 

tevékenységéért 

felelősséget vállal. 

 

 

5 

Ellátja a 

szőlőtermesztés, a 

gyümölcstermesztés 

és a 

zöldségtermesztés 

speciális ápolási 

munkáit. 

Alapszinten ismeri a 

szőlő növény, a 

gyümölcstermő 

növények és a 

zöldségnövények 

speciális ápolási 

A kertészeti 

kultúrák speciális 

ápolási munkái 

során 

törekszik a precíz, 

pontos 

Szakmai irányítás 

mellett végzi a 

kertészeti termesztés 

speciális ápolási 

feladatait, a saját 

tevékenységéért 
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igényeit. munkavégzésre. felelősséget vállal. 

 

 

 

6 

Kertészeti 

kultúrákban 

tápanyag-ellátó, 

talajművelő, öntöző 

gépeket, 

berendezéseket 

üzemeltet és 

karbantart. 

 
Ismeri a kertészeti 

termesztés tápanyag- 

ellátásának, 

talajművelésének, 

öntözésének módjait. 

Nyitott a korszerű 

gépek, 

berendezések 

alkalmazására. 

Elkötelezett a talaj 

termékenységének 

megőrzése iránt. 

Másokkal 

együttműködve a 

termesztett 

kertészeti növények 

tápanyag-ellátását, 

talajművelését, 

öntözését végzi. 

7 Különböző 

növényvédelmi 

Ismeri a kertészeti 

növények fő 

A növényvédelmi 

tevékenység során 

Felügyeli a 

kertészeti kultúra 

 technológiákat 

alkalmaz (fizikai, 

vegyszeres, 

agrotechnikai, 

biológiai). 

károsítóit és az 

ellenük való 

védekezés módjait. 

elkötelezett a 

környezetvédelem 

és a biodiverzitás 

megőrzése iránt. 

növény- 

egészségügyi 

állapotát, a 

védekezésre 

javaslatot tesz. 

 

 

 

8 

 

 
Termesztő- 

berendezéseket 

üzemeltet, karbantart. 

 

Ismeri a különböző 

termesztő- 

berendezéseket, a 

termesztő- 

berendezések részeit, 

anyagait, 

berendezéseit. 

Nyitott a korszerű 

termesztő- 

berendezésekben 

alkalmazható 

anyag és 

energiatakarékos 

megoldások, 

technológiák 

alkalmazása iránt. 

 
 

A termesztő- 

berendezést 

önállóan üzemelteti, 

tevékenységéért 

felelősséget vállal. 

 

 

 
9 

 

 

Gyümölcstermő 

növényeket szaporít. 

 
Alapszinten ismeri a 

gyümölcstermő 

növényeknél 

alkalmazott 

szaporítási módokat. 

 
 

Nyitott a korszerű 

szaporítási módok 

(mikroszaporítás) 

megismerésére. 

Irányítás mellett 

képes a 

gyümölcstermő 

növények különböző 

szaporítási feladatait 

végrehajtani, 

korrigálja saját 

hibáját. 
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10 

 

 

Zöldségnövényeket 

szaporít. 

Alapszinten ismeri a 

zöldségnövényeknél 

alkalmazott 

szaporítási módokat, 

felsorolja az új 

szaporítási 

eljárásokat. 

Érdeklődik az 

alkalmazott 

szaporítási módok 

iránt, nyitott a 

zöldségnövények 

oltási módjainak 

megismerésére. 

Útmutatással a 

különböző 

zöldségszaporítási 

feladatokat 

végrehajtja, a saját 

tevékenységéért 

felelősséget vállal. 

 

 

 
11 

 

 

Szőlőszaporítást 

végez. 

Alapszinten ismeri a 

szőlőtermesztésben 

alkalmazott 

szaporítási módokat, 

azonosítja és 

felsorolja a szőlő 

részeit. 

Nyitott a szőlő 

szaporítási 

módjainak 

elsajátítására, 

figyelemmel kíséri 

az új fajták 

felhasználási 

lehetőségeit. 

Szakmai irányítás 

mellett elvégzi a 

különböző 

szőlőszaporítási 

feladatokat, képes az 

önellenőrzésre és 

saját hibáinak 

kijavítására. 

 

 

 

 

12 

 
 

Működteti és 

karbantartja a 

kertészeti 

termesztésben 

használatos erő- és 

munkagépeket. 

Alapszinten ismeri a 

kertészeti 

termesztésben 

használatos erő- és 

munkagépek 

üzemeltetését, a 

karbantartásukra 

vonatkozó 

szabályokat és 

előírásokat. 

 

A kertészeti erő-, 

és munkagépek 

kezelése során 

szabálykövető, 

elkerüli a 

munkavédelmi 

szabálytalanságoka 

t. 

 

 

Útmutatók alapján 

ellenőrzi az 

erőgépek főbb 

szerkezeti egységeit. 

 
 

13 

Működteti, 

karbantartja és javítja 

a kertészeti 

kéziszerszámokat. 

Ismeri a kertészeti 

kéziszerszámokat, 

azok szakszerű 

használatát, 

karbantartását. 

Javítás és 

karbantartás 

közben törekszik a 

balesetmentes 

munkavégzésre. 

 

Önállóan ellenőrzi, 

karbantartja a 

kéziszerszámait. 

14 Elvégzi a 

gyümölcstermő 

Alapszinten ismeri a 

gyümölcstermő 

Minőségorientált a 

gyümölcs- 

Útmutatás alapján 

betakarítást végez, a 

 növények betakarítási 

munkáit. 

növények érési 

folyamatát, a 

betakarítás lehetséges 

módjait. 

betakarítás során, 

törekszik a precíz 

munkavégzésre. 

saját 

tevékenységéért 

felelősséget vállal. 
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15 

 

 

Elvégzi a 

zöldségnövények 

betakarítási munkáit. 

Alapszinten ismeri a 

zöldségnövények 

technológiai és 

biológiai érettségének 

fogalmát, a 

zöldségfélék 

betakarításának 

lehetséges módjait. 

Nyitott a 

különböző 

zöldségfajok 

betakarítási 

módjainak 

elsajátítására, a 

felmerülő 

problémák kreatív 

megoldására. 

 

 

16 

 

Elvégzi a szőlő 

betakarítását. 

Alapszinten ismeri a 

szőlő érési 

folyamatát, a 

betakarítás lehetséges 

módjait. 

A betakarítás során 

törekszik a 

minőség 

megőrzésére. 

 

 

17 

Elvégzi a különböző 

gyümölcsfajok 

tárolásának, áruvá 

készítésének munkáit. 

Alapszinten ismeri a 

különböző 

gyümölcsfajok 

tárolásának és áruvá 

készítésének módjait. 

 

 

Minőségorientált, 

törekszik a precíz, 

pontos 

munkavégzésre. 

Irányítással 

gyümölcsöt tárol, 

áruvá készít, a 

rábízott munkáért 

felelősséget vállal. 

 

 

18 

 

Elvégzi a zöldségek 

tárolásának, áruvá 

készítésének munkáit. 

Alapszinten ismeri a 

különböző 

zöldségfajok 

tárolásának és áruvá 

készítésének módjait. 

Irányítással 

zöldséget tárol, 

áruvá készít, a 

rábízott munkáért 

felelősséget vállal. 

 

 

19 

 

Betartja a munka-, 

baleset- és tűzvédelmi 

előírásokat. 

Tisztában van a 

kertész szakma 

munka-, baleset- és 

tűzvédelmi 

előírásaival, 

szabályaival. 

 

Szabálykövető a 

munka-, tűz- és 

környezetvédelem 

területén. 

Utasítás alapján az 

adott kertészeti 

tevékenységhez 

szükséges 

védőfelszereléseket 

használja. 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Önálló vállalkozást 

alapít és működtet. 

Használja az 

ügyfélkapu 

szolgáltatásait, ismeri 

a gazdálkodó 

szervezetek 

jellemzőit, az egyéni 

és társas 

vállalkozások 

formáit, alapítását, a 

szükséges szakmai és 

 

 

Az érdeklődésének 

megfelelő 

szakterület, az 

elvégzett munka 

iránt elkötelezett, 

munkájára 

értékként tekint. 

 

 

Vállalkozásának 

alapítása és 

működtetése közben 

betartja és betartatja 

a vonatkozó 

jogszabályokat. 
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jogi kifejezéseket. 

7.  Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének 

szempontjai 

7.1 Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam 

eredményes teljesítése. 

7.2 Gyakorlati vizsga 

7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Egyszerű mezőgazdasági alapgyakorlatok 

7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: 

 

1. Portfólió elkészítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz 

kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. A portfólió szakmai 

tartalmához, formai kivitelezéséhez a vizsgaszervező szempontrendszert, 

értékelést és értékelőlapot dolgoz ki. A tanulónak a portfóliót a képző 

intézmények által meghatározott időpontig, de legkésőbb a vizsga napja 

előtt két héttel be kell adniuk. A portfóliót intézményenként egységesen, 

papír alapon vagy elektronikus formában kell beadni és bemutatni. 

 

A portfólió szakmai tartalma lehet pl. szakmai előadások, bemutatók, üzem- 

illetve céglátogatások jegyzete, beszámoló szakmai gyakorlatokról, állati 

vagy növényi folyamatok megfigyelése, éghajlati és/vagy talajtani 

megfigyelések leírása. A portfólió terjedelme minimum 4 oldal A/4-es 

kézzel, vagy géppel írt dokumentum, ábrákkal, képekkel kiegészítve, vagy 

16 diából álló Power Point prezentáció. A portfólió kötelező eleme a 

választott helyszín, terület, növény vagy állat részletes bemutatása. 

 

2. Egyszerű talajvizsgálat végzése 

 

A vizsgarész során a vizsgázó egyszerű gyúrópróbát végez, Arany féle 

kötöttséget mér, vagy talaj pH-t mér. 

 

3. Éghajlati adatok gyűjtése 

 

A vizsgarész során a vizsgázó a méréshez szükséges meteorológiai 

mérőeszközzel hőmérsékletet, légnyomást vagy páratartalmat mér. 

 

4. Motor olajszint ellenőrzése 
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A vizsgarész során a vizsgázó erőgépen, vagy gépjárművön, illetve 

kertészeti vagy erdészeti motoros kisgépen olajszintet ellenőriz. 

 

5. Területmérés hagyományos vagy elektronikus eszközzel és területszámítás 

 

A vizsgarész során a vizsgázó egyszerű terepi idom alakjelző méreteit 

megméri, ebből területet számol. 

 

6. Állati-vagy növényi méretfelvétel. A méretfelvétel során az alábbi négy 

tevékenység közül lehet egyet választani: 

 

A vizsgarész során a vizsgázó gazdasági állatok marmagasságának, 

szárkörméretének, övméretének felvételét végzi. Tojásméretet mér, méret 

szerint osztályoz. 

Fa magasságát és törzsátmérőjét megméri. Díszcserje magasságmérését elvégzi. 

7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc (6 x 15 

perc) 

7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 100 % 

7.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

1. Portfólió terjedelme, szakmai tartalma, formai és esztétikai kivitelezése. 

Előadásmód, a témához kapcsolódó szakszavak használata és a kérdésre 

adott válaszok szakmaisága. 

2. Egyszerű talajvizsgálatnál a mintavétel szakszerűsége és a mért vagy 

érzékelt értékek pontossága. 

3. Éghajlati adatgyűjtésnél a mérőműszerek szakszerű használata és a mért adatok 

pontossága. 

4. Motorolajszint ellenőrzésnél a munkafolyamat szakszerűsége, a helyes 

következtetések levonása és a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

betartása. 

5. Területmérés és számítás esetén a mérőeszközök kezelése, a

 hosszmérés és a területszámítás pontossága. 

6. Az állattal való bánás, illetve a növénykezelés szakszerűsége, a 

méretfelvétel pontossága, az eszközök szakszerű használata. 

 

A gyakorlati vizsgarészek feladatai során felvett adatok és elvégzett számítások 

a vizsgaszervező által készített feladatlapon kerülnek rögzítésre. 

 

A gyakorlati vizsgarészek mindegyike 15%-kal számít, kivéve a portfóliót, amit 

25%-os súllyal kell figyelembe venni az értékelés során. 
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7.2.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

7.2.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 31 %-át elérte. 

7.3 Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma 
 

Ágazati 

alapoktatás 

megnevezése 

 

FEOR-szám 

 

FEOR megnevezése 

Alapvizsgávalbetölthető 

munkakör(ök), tevékenységek 

Mezőgazdaság 

és erdészet 

- - - 

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

 

 

8.  A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének 

szempontjai 

8.1 Szakma megnevezése: Kertész 

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

8.2.1 Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat 

eredményes teljesítése. 

8.2.2 Szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

8.3 Központi interaktív vizsga 

8.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kertészeti ismeretek központi interaktív vizsga 

8.3.2 A vizsgatevékenység leírása 

A feladatsor legalább 30 kérdésből álló, elektronikusan, számítógép által 

generált és értékelt feladatból áll. A feladatok között egyenlő arányban legyen: 

teszt, rövid választ igénylő feladatok, feleletválasztós rész, ahol a helyes választ 

három, négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani; reláció analízis, számítási 

feladatok, ábrafelismerés a következő tanulási eredményekre vonatkozóan: 

 

● a szőlő és gyümölcstermő növények, növényi részei, termőrészei, 

termései, a zöldségnövények, magvai, palántái, termései 

● a legfontosabb gyomnövények: parlagfű, selyemmályva, csattanó maszlag, 

fenyércirok 

● a szőlő, a gyümölcstermő növények és a zöldségnövények szaporítása 

● a szőlő, a gyümölcstermő növények, a zöldségnövények ápolása 

● a szőlő, a gyümölcstermő növények és a zöldségnövények növényvédelme 

● a szőlő, a gyümölcstermő növények és a zöldségnövények betakarítása, 
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tárolása, áruvá készítése 

● termesztőberendezések üzemeltetése, karbantartása 

● talajművelés, tápanyagutánpótlás 

● a kertészeti termesztésben használatos erő- és munkagépek, kertészeti 

kéziszerszámok üzemeltetése, karbantartása 

● a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások 

● vállalkozással kapcsolatos feladatok 

 

 

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 % 

8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

● Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel. 

● Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén 

pontlevonást kell alkalmazni. 

 

● .3.1.1 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40 %-át elérte. 

8.4 Projektfeladat 

8.4.1 A vizsgatevénység megnevezése: Kertészeti ismeretek projektfeladat 

8.4.2 A vizsgatevékenység leírása: 

A) vizsgarész: portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az 

ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. 

A portfólió a tanulási eredmények és dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, 

amelyek a tanulási folyamat során keletkeznek. 

A portfóliónak tartalmaznia kell a 10. és 11. évfolyamokon (kétéves képzésben a 13-

14. évfolyamon) készített, évfolyamonkénti 2-2 dokumentumot. A dokumentumok 

minimum 2 oldal terjedelműek legyenek. A portfólió elemeinek elkészítését a képző 

intézmény hitelesíti. 

 

A 10. évfolyamon (kétéves képzésben az első, 13. évfolyamon): 

● Egy szabadon választott, a gyakorlati helyén termesztett kertészeti növény 

termesztéstechnológiájának saját megfigyelésekkel, fotókkal dokumentált 

leírása a szaporítástól az értékesítési állapotig. 

● Egy termesztő üzemről vagy szakmai rendezvényről készített dokumentum, 

amely saját megfigyeléseket, fotókat is tartalmaz. 

A 11. évfolyamon (kétéves képzésben a második, azaz 14. évfolyamon): 
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● Egy szabadon választott kertészeti növényről készített, annak fenológiai 

fázisait bemutató dokumentum, amely tartalmazza az adott időszak jellemző 

időjárási jellemzőit, a növény fenológiai fázisairól készített fényképeket. 

● Egy számítógépen elkészített, Europass típusú szakmai önéletrajz. 

 

Formája: Elektronikus Word dokumentum vagy Power Point prezentáció, 

kinyomtatható, vagy projektoros bemutatásra alkalmas dokumentum. A portfólió 

terjedelme Word dokumentum esetében legalább 10 db A/4-es oldal, Power Point 

prezentáció esetében legalább 15 diából álló dokumentáció. A vizsgázónak a portfóliót 

az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott időpontig be kell adnia. 

 

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka, amely 

vizsgarész két egymástól elkülönülő részből áll: egy kertészeti termesztési vagy 

gépüzemeltetési és egy növényismereti feladatból. 

 

B1: Egy, az adott vizsga időpontjában aktuális kertészeti termesztéstechnológiai 

(gyümölcs-, szőlő-, zöldségtermesztés) témakörbe tartozó munkafolyamat elvégzése 

(pl.: növényápolás, talaj-előkészítés, magvetés, ültetés, ültető gödör kiásása, metszés, 

betakarítás, áruvá készítés), vagy a kertészeti termesztés gépeinek működtetése, 

karbantartása. 

 

B2: A központilag meghatározott növénylistákból összeállított 40 db gyomnövény, 

mag, palánta, növény, növényi rész, termőrész felismerése és írásban történő 

megnevezése a növényi részek, illetve a növények magyar nevével. 

 

A növényismereti feladat összeállításánál csak élő növények, illetve növényi 

részek használhatók. A 40 db felismerendő növény, illetve növényi rész az alábbi 

megoszlásban kell, hogy szerepeljen: 

 

● 8 db zöldségnövény és/vagy gyümölcstermő növény (termés, hajtás, stb.) 

● 6 db gyomnövény 

● 6 db zöldség palánta 

● 6 db zöldség mag 

● 8 db termőrész 

● 6 db szőlő növényi rész 

 

 

C) Vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, a B) vizsgarészben 

meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a 

vizsgázóval, kérdéseket tesz fel neki, amelyek érintik a termesztéstechnológia, a 
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használatos munkaeszközök, gépek, termelési eredmények, az előállított termékek 

felhasználásának, értékesítésének, a munka egészségügyi, környezetvédelmi és 

biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét. 

 

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló 

időtartam: 120 perc A.) vizsgarész: 10 perc 

B.) vizsgarész: 100 perc (B1: 60 

perc, B2: 40 perc) C.) vizsgarész: 

10 perc 

 

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80% 

 

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A) vizsgarész: portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az 

ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. 

 

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40%-osra értékelhető. 

 

A portfólió értékelésének sajátos szempontjai: A portfólió szakmai tartalmához, 

formai kivitelezéséhez a vizsgaszervező intézmény szempontrendszert, értékelést és 

értékelőlapot készít, az alábbi pontok figyelembevételével: 

 

● a leírt tapasztalatok szakmai tartalma 

● az összefüggő nyári szakmai gyakorlat bemutatása 

● saját megfigyelések minősége, mennyisége 

● kötelező gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés 

● egyéni meglátások szakmai megalapozottsága 

● külalak, szerkesztés, szerkezet, helyesírás 

 

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 20%. 

 

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett 

gyakorlati vizsgamunka B1 vizsgafeladatok: 

Egy, az adott vizsga időpontjában aktuális kertészeti termesztéstechnológiai 

(gyümölcs-, szőlő-, zöldségtermesztés) témakörbe tartozó munkafolyamat elvégzése 

(pl.: növényápolás, talaj-előkészítés, magvetés, ültetés, ültető gödör kiásása, metszés, 
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betakarítás, áruvá készítés stb.), vagy a kertészeti termesztés gépeinek működtetése, 

karbantartása. 

 

Termesztéstechnológiai feladat 

 

Vizsgafeladat Adható 

pontszámok 

Eszközök kiválasztása a vizsgafeladat elvégzéséhez 10 

A vizsgafeladat elvégzésének szükséges előkészítés menete, minősége 5 

Növényanyag előkészítése 10 

A konkrét vizsgafeladat elvégzése 40 

Az eszközök, anyagok szakszerű használata 10 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 5 

A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás 5 

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása 5 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

 

Gépkezelési feladat 

 

Vizsgafeladat Adható pontszámok 

  

Gép átvétele, indítás előtti ellenőrzés elvégzése 10 

Motor indítása és a feladat végrehajtása 25 

Üzemeltetés utáni karbantartási feladatok elvégzése 20 

Az eszközök, anyagok szakszerű használata 10 

A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 10 

A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás 5 

A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása 10 
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Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

 

Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől 

függően eltérhetnek. B2 vizsgafeladat: 

A központilag meghatározott növénylistából összeállított növényismeret értékelése az 

alábbiak alapján történik: A növények/növényi részek helyes megnevezése esetén egy 

növény/növényi rész megnevezésére 1 pont adható. Így a maximálisan adható 

pontszám 40 pont. A nagyon helytelenül, olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem 

jár pontszám. 

 

A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 70%. 

(B1: 50% B2: 20%) 

 

C) Vizsgarész: 

A vizsgabizottság a valóságos üzemi munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex módon 

értékeli a tanuló felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való viszonyát, a 

szakmai nyelv helyén való alkalmazását. 

 

A C) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10%. 

● .4 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 
pontszám legalább 40%-át elérte. 

 

8.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges 

személyi feltételek: A számítógépes feladatokhoz informatikus, rendszergazda. 

 

8.6 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 

● Növényismereti jegyzékben szereplő növények, növényi részek, magvak és 

palánták 

● Termesztő-berendezések 

● Szőlő- és gyümölcsültetvény 

● Zöldséges kert 

● Kertészeti kéziszerszámok 

● Palántanevelés anyagai és eszközei 

● Termesztőedények, termesztő közegek 

● Mérő- és jelölőeszközök 

● Kertészeti szaporítóanyagok 
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● Erő- és munkagépek 

● Kertészeti kisgépek 

● Gépüzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök 

● Számítógép, projektor vagy interaktív tábla 

 

 

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

 

8.8 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal 

kell beszámítani: Ágazati alapvizsga: 5%, Szakmai vizsga: 95% 

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: 

● számológép használata megengedett 

 

9  A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok 

vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

 vonatkozó sajátos feltételek:- 

10  Részszakma 

 

 

10.1 Részszakma alapadatai 

 

10.1.1 A részszakma megnevezése: Növényházi munkás 

10.1.2 A részszakma órakerete: 300-400 óra 

10.1.3 A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 2 

10.1.4 A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 2 

10.1.5 A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 2 

 

10.2 A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a 

munkaterület leírása 
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10.3 A részszakma legjellemzőbb FEOR száma 
 

Részszakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Növényházi munkás 6113 Zöldségtermesztő 

 

10.4 A szakképzésbe történő belépés feltételei 

10.4.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program 

elvégzése 
 

10.4.2 Alkalmassági követelmények 

10.4.2.1 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

10.4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

10.5 Eszközjegyzék a részszakmákra 

 

● termesztő-berendezések (szaporítóház, üvegház, fólia) 

● kertészeti erő- és munkagépek (kerti traktor, pótkocsi, talajművelés gépei, 

tápanyag- utánpótlás gépei) 

● növényvédelem gépei, eszközei 

● ültető-, palántázógépek 

● vetőgép, szemenkéntvető gép 

● kertészeti kisgépek 

● gépüzemeltetéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok 

● háti motoros permetezőgép 

● kézi és gépi anyagmozgatás eszközei, emelőgépek 

● kéziszerszámok (kertészeti szerszámok, metsző- és

 szedőállványok, göngyölegek, kötözőanyagok, mérleg, mérő- és jelölő 

eszközök) 

● öntözőberendezések 

● kertészeti anyagok (termesztőedények, termesztő közegek, növényi 

szaporítóanyagok, tápanyagok, növényvédőszerek) 

● meteorológiai eszközök 

A növényházi munkás termesztő-berendezésekben zöldségtermesztési feladatokat lát el. 

Zöldségnövényeket szaporít, ültet, növényápolási és növényvédelmi munkákat végez. 

Közreműködik a termesztő-berendezések létesítésénél, karbantartásánál. A termesztő- 

berendezések gépeit üzemelteti, használja, karbantartja. A kertészeti gépeket, eszközöket, 

szerszámokat használja, karbantartja. Betakarítja, válogatja, osztályozza, tisztítja, csomagolja a 

termesztett zöldségnövényeket. Munkavégzése közben betartja a tűz-, munkavédelmi- és 

környezetvédelmi előírásokat. 
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● szakirodalom (könyvek, folyóiratok, prospektusok, kezelési-karbantartási 

utasítások stb.) 

● digitális infrastruktúra 

● egyéni védőfelszerelések 

● munkabiztonsági berendezések 

● környezetvédelmi berendezések 

● elsősegélynyújtó felszerelések 

 

10.6 Részszakma szakmai kimeneti követelményei 

 

 

Sorszám 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Zöldségmagot vet, 

tűzdel, cserepez, 

palántát nevel. 

 

Alapszinten ismeri 

a zöldségnövények 

szaporítási 

módjait. 

Nyitott a 

termesztési 

feladatok 

megértésére, 

motivált azok 

sikeres 

végrehajtásában. 

A növények 

szaporítása 

során szükség 

esetén munkatársi, 

vezetői segítséget 

vesz igénybe. 

 

 

 

2 

 

Zöldségpalántát 

ültet. 

Alapszinten ismeri 

a zöldségpalánták 

kiültetésének 

munkafolyamatát. 

 

Elkötelezett a 

növényházi 

termesztéssel 

kapcsolatos 

feladatok iránt. 

Elkötelezett a 

növényházi 

termesztéssel 

kapcsolatos 

feladatok iránt. 

 

Irányítás mellett 

vagy utasítás 

alapján végzi az 

kiültetés munkáit. 

 

 

 

 

 

 

3 

A 

zöldségnövényeket 

öntözi, gyomlálja, 

kötözi, metszi, 

trágyázza, 

tápoldatozza. 

Növényvédelmi 

permetezést végez. 

 

Érti, megérti a 

növényházi 

zöldségnövények 

termesztésénél 

alkalmazott ápolási 

munkákat. 

 

Irányítás mellett 

vagy utasítás 

alapján végzi az 

időszerű 

növényápolási 

munkákat. 
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4 

 

 

Elvégzi a 

növényházi 

zöldségnövények 

betakarítási 

munkáit. 

Alapszinten ismeri 

a zöldségnövények 

technológiai és 

biológiai 

érettségének 

fogalmát, a 

zöldségfélék 

betakarításának 

lehetséges módjait. 

 

 

Törekszik a 

zöldségnövények 

minőségmegőrzésé 

re a betakarítás 

során. 

 

 

Vezetői irányítás 

alapján növényházi 

betakarítást végez. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

Bemutatja, 

összehasonlítja, 

csoportosítja a 

különböző 

termesztő- 

berendezéseket. 

Egyszerű 

termesztő- 

berendezéseket öss 

zeállít, összeszerel. 

Felismeri a 

különböző 

termesztő- 

berendezéseket, a 

termesztő- 

berendezések 

részeit, anyagait a 

létesítés 

folyamatát. 

 

A termesztő 

berendezések 

létesítése során 

kész a közös 

munkavégzésre, 

nyitott az új 

megoldások, 

technológiák iránt. 

A 

termesztőberendez 

ések létesítése 

során munkáját a 

munkahelyi 

vezetője 

útmutatása alapján, 

munkatársaival 

együttműködve 

végzi. 

 

6 

Kertészeti 

kéziszerszámokat 

Ismeri a kertészeti 

kéziszerszámokat, 

Elkötelezett a 

biztonságos 

A munka 

megkezdése előtt a 

 használ, 

karbantart. 

azok szakszerű 

használatát és 

karbantartását. 

munkavégzés 

mellett, 

karbantartási 

munkája során 

törekszik a munka- 

és balesetvédelmi 

szabályok 

betartására. 

munkaeszközök 

biztonságos 

állapotáról a tőle 

elvárható módon 

meggyőződik, 

azokat 

rendeltetésüknek 

megfelelően és a 

munkáltató 

utasításai szerint 

használja. 

 

 

 

 

 

Üzemelteti, 

használja, 

karbantartja a 

termesztő- 

berendezések 

gépeit, 

 

Ismeri a termesztő- 

berendezés részeit, 

gépeit, azok 

működését és 

karbantartását. 

A kertészeti gépek 

használata során 

törekszik a 

szabályok 

betartása mellett a 

biztonságos 

Egyszerűbb, 

begyakorolt gépi 

karbantartási 

feladatokat 

szakmai felügyelet 

mellett végrehajt. 
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7 berendezéseit. munkavégzésre. 

 

 

 

 

 

8 

 
Nyomon követi a 

munkaerőpiac 

aktuális 

információit. 

 
Alapfokú 

munkavállalói 

ismeretekkel 

rendelkezik. 

Az érdeklődésének 

megfelelő 

kertészeti 

munkajogi 

ismeretek iránt 

elkötelezett. 

Útmutatás alapján 

szakmai 

önéletrajzot ír, 

irányítás mellett 

képes az 

önellenőrzésre és 

hibáinak javítására. 

 

 

 

 

 

 
9 

A növényházi 

munka-, tűz- és 

környezetvédelmi 

szabályait, a 

jogszabályokban, 

hatósági 

előírásokban 

foglaltakat betartja. 

Ismeri a 

szakmához tartozó 

jogszabályi, 

valamint munka-, 

tűz- és 

környezetvédelmi 

előírásokat. 

 
 

Igyekszik elkerülni 

a munkavédelmi 

szabálytalanságoka 

t. 

 

Munkahelyi 

vezetőjének 

útmutatása alapján 

használja a 

védőfelszereléseke 

t. 

 

10.7 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga 

10.7.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:a részszakma megszerzésére irányuló képzés 

teljesítése 

 

10.7.2 Projektfeladat 

10.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése:Növényházi termesztés projektfeladat 

10.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: 

 

A) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka. A 

vizsgatevékenység két egymástól elkülönülő részből áll: egy növényházi 

termesztési és egy növényismereti feladatból. 

 

A1: Egy növényházi feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés, magvetés, 

ültetés, növényápolási munkák,betakarítás, gépüzemeltetési/karbantartási 

feladatok) 
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A2: A központilag meghatározott növénylistában szereplő 30 db növényházi növény 

felismerése és írásban történő megnevezése. (zöldségnövények, növényi részek, 

magok, palánták). 

 

A feladathoz élő növényanyag használható. 

 

B.) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, az A) vizsgarészben 

meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a 

vizsgázóval, kérdéseket tesz fel neki, amelyek érintik a termesztéstechnológia, a 

használatos munkaeszközök, gépek, termelési eredmények, az előállított termékek 

felhasználásának, értékesítésének, a munka egészségügyi, környezetvédelmi és 

biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét. 

 

10.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló 

időtartam: 70 perc A.) vizsgarész: 60 perc (A1: 30 perc, A2: 30 

perc) 

B.) vizsgarész 10 perc 

 

10.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100% 

10.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

A) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka. 

 

A1 vizsgafeladatok: 

 

● Egy növényházi feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés, magvetés, 

ültetés, növényápolási munkák,betakarítás, gépüzemeltetési/karbantartási 

feladatok) 

 

 

 

 

Növényházi feladat 
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Vizsgafeladat 

 

Adható 

pontszám 

Szükséges szerszámok, eszközök, összekészítése 10 

A konkrét növényházi feladat elvégzése 35 

Gyomtalanítás, talajápolás 20 

Öntözés 15 

Szerszámok és a terület rendbetétele 10 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

 

 

Gépüzemeltetés/karbantartás 

 

 

Vizsgafeladat 

Adható 

pontszám 

Üzembe helyezés előtti feladatok: motor ellenőrzés, kenés, tisztítás, gép ellenőrzés 20 

Üzembe helyezés előtti feladatok: mennyiségi, minőségi szabályozás 10 

Biztonságtechnikai előírások: védőfelszerelések használata 10 

Biztonságtechnikai előírások: időjárási tényezők, munkavégzés közbeni szabályok 10 

Üzemeltetési szabályok: megfelelő oldat készítés, beállítások elvégzése 30 

Üzemeltetési szabályok: biztonságos üzemeltetés, karbantartás, tisztítás, maradék 

szer kezelése 
10 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

 

Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől 

függően eltérhetnek. A2 vizsgafeladat: 

A központilag meghatározott növénylistában szereplő 30 db növényházi növény felismerése 

és írásban történő megnevezése. (zöldségnövények, növényi részek, magok, palánták). 
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A növényismeret értékelése az alábbiak alapján történik: A növények/növényi 

részek helyes megnevezése esetén egy növény/növényi rész megnevezésére 1 pont 

adható. Így a maximálisan adható pontszám 30 pont. A nagyon helytelenül, 

olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem jár pontszám. 

 

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 90 

% (A1: 70%, A2: 20%) 

 

B) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex 

módon értékeli a vizsgázó felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való 

viszonyát, a szakmai nyelv helyén való alkalmazását. 

 

A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 % 

 

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

legalább 40 

%-át elérte. 

 

 

10.8 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi 

feltételek: - 

 

10.9 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 

feltételek: 

 

● termesztő-berendezések (szaporítóház, üvegház, fólia) 

● kertészeti erő- és munkagépek (kerti traktor, pótkocsi, talajművelés gépei, 

tápanyag- utánpótlás gépei) 

● növényvédelem gépei, eszközei 

● ültető-, palántázógépek 

● vetőgép, szemenkéntvető gép 

● kertészeti kisgépek 

● gépüzemeltetéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok 

● háti motoros permetezőgép 

● kézi és gépi anyagmozgatás eszközei, emelőgépek 

● kéziszerszámok (kertészeti szerszámok, metsző-, és

szedőállványok, göngyölegek, kötözőanyagok, mérleg, mérő- és jelölő 

eszközök) 

● öntözőberendezések 



978 
 

● kertészeti anyagok (termesztőedények, termesztő közegek, növényi 

szaporítóanyagok, tápanyagok, növényvédőszerek) 

● meteorológiai eszközök 

● szakirodalom (könyvek, folyóiratok, prospektusok, kezelési-karbantartási 

utasítások stb.) 

● digitális infrastruktúra 

● egyéni védőfelszerelések 

● munkabiztonsági berendezések 

● környezetvédelmi berendezések 

● elsősegélynyújtó felszerelések 

● személyes felszerelés: metszőolló, szemző és/vagy oltókés, tűzdelőfa, ültetőkanál 

 

 

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

 

10.11 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra 

vonatkozó részletes szabályok: - 

11  Részszakma 

 

 

11.1 Részszakma alapadatai 

11.1.1 A részszakma megnevezése: Kerti munkás 

11.1.2 A részszakma órakerete: 240-360 

11.1.3 A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 2 

11.1.4 A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 2 

11.1.5 A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint:2 

 

11.2 A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a 

munkaterület leírása 

 

 

 

11.3 A részszakma legjellemzőbb FEOR száma 
 

A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, árutermelő kertekben végez alapvető 

kertészeti tevékenységet. Gyümölcstermő növényeket, szőlőt, zöldségnövényeket telepít, 

elvégzi a felnevelésük alapvető munkáit, a termőkorú gyümölcsfák és a szőlő fenntartó- 

karbantartó technológiai műveleteit, az éves ápolási munkákat. Betakarítja a kerti 

haszonnövényeket. Munkavégzése közben betartja a tűz-, munkavédelmi- és 

környezetvédelmi előírásokat. 
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Részszakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Kerti munkás 6113 Zöldségtermesztő 

 6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő 

11.4 A szakképzésbe történő belépés feltételei 

11.4.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program 

elvégzése 

11.4.2 Alkalmassági követelmények 

11.4.2.1 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

11.4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

 

11.5 Eszközjegyzék a részszakmákra 

 

● termesztő-berendezések (szaporítóház, üvegház, fólia) 

● Szőlő-, gyümölcsültetvény, zöldséges kert 

● kertészeti erő- és munkagépek (kerti traktor, pótkocsi, talajművelés gépei, 

tápanyag-utánpótlás gépei) 

● növényvédelem gépei, eszközei 

● ültető-, palántázógépek 

● vetőgép, szemenkéntvető gép 

● kertészeti kisgépek 

● gépüzemeltetéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok 

● hátimotoros permetezőgép 

● kézi és gépi anyagmozgatás eszközei, emelőgépek 

● kéziszerszámok (kertészeti szerszámok, metsző-, és

 szedőállványok, göngyölegek, kötözőanyagok, mérleg, mérő- és jelölő 

eszközök) 
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● öntözőberendezések 

● kertészeti anyagok (termesztőedények, termesztő közegek, növényi

 szaporítóanyagok, tápanyagok, növényvédőszerek) 

● meteorológiai eszközök 

● szakirodalom (könyvek, folyóiratok, prospektusok, kezelési-karbantartási utasítások 

stb.) 

● digitális infrastruktúra 

● egyéni védőfelszerelések 

● munkabiztonsági berendezések 

● környezetvédelmi berendezések 

● elsősegélynyújtó felszerelések 

● személyes felszerelés: metszőolló, szemző és/vagy oltókés, tűzdelőfa, ültetőkanál 

 

11.6 Részszakma szakmai kimeneti követelményei 

 

 

Sorszám 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Zöldségnövényeke 

t, gyümölcsfajokat 

és szőlőt szaporít, 

ültet, telepít. 

Ismeri a kertészeti 

növényeket, 

felismeri azok 

magjait, 

termőrészeit. Ismer 

i a kertészeti 

szaporítási 

módokat, a talaj- 

előkészítési, 

magvetési, ültetési, 

ültető gödör 

kiásási munkákat. 

 

 

Nyitott a 

termesztési 

feladatok 

megértésére, 

motivált azok 

sikeres 

végrehajtásában. 

 

 

Vezetői irányítás 

mellett, részben 

önállóan végzi a 

kertészeti 

növények 

termesztését. 

 

 

 

2. 

Egész éves 

általános és 

speciális ápolási 

munkákat ellát a 

metszéstől a 

betakarításig és a 

piacos termék 

előállításáig. 

 

Ismeri a kertészeti 

termesztés 

általános ápolási és 

betakarítási 

munkáit. 

Elkötelezett a 

kertészeti 

termesztéssel 

kapcsolatos 

feladatok iránt, 

nyitott az új 

technológiák 

megismerésére. 

Irányítás mellett 

vagy utasítás 

alapján végzi a 

kertészeti 

termesztés 

általános és 

speciális munkáit. 



981 
 

 A kertészeti 

termesztésben 

használatos erő- és 

munkagépeket 

működtet és 

alapszinten 

karbantart. 

Ismeri a kertészeti 

termesztésben 

használatos erő- és 

munkagépeket, 

gépelemeket, azok 

részeit és 

működési 

folyamatát. 

Törekszik a 

szabályok 

betartása mellett a 

biztonságos 

munkavégzésre, 

nyitott az új gépek 

megismerésére. 

 

Egyszerűbb, 

begyakorolt 

karbantartási 

feladatokat 

szakmai felügyelet 

mellett végrehajt. 

 

 

 

3. 

 

 

Kertészeti 

kéziszerszámokat 

használ, javít, élez, 

nyelez. 

 

Ismeri a kertészeti 

termesztéshez 

szükséges 

kéziszerszámokat, 

azok használati és 

kezelési módját. 

A kertészeti 

kéziszerszámok 

javítása közben 

törekszik a munka- 

és balesetvédelmi 

szabályok 

betartására. 

A munka 

megkezdése előtt a 

munkaeszközök 

biztonságos 

állapotáról a tőle 

elvárható módon 

meggyőződik, 

azokat 

    rendeltetésüknek 

megfelelően és a 

munkáltató 

utasításai szerint 

használja. 

 

 

4. 

 

Nyomon követi a 

munkaerőpiac 

aktuális 

információit. 

 

Alapfokú 

munkavállalói 

ismeretekkel 

rendelkezik. 

Az érdeklődésének 

megfelelő 

kertészeti 

munkajogi 

ismeretek iránt 

elkötelezett. 

Útmutatás alapján 

szakmai 

önéletrajzot ír, 

irányítás mellett 

képes az 

önellenőrzésre és 

hibáinak javítására. 

 

 

 

5. 

A kertészeti 

termesztés munka-, 

tűz- és 

környezetvédelmi 

szabályait, a 

jogszabályokban, 

hatósági 

előírásokban 

foglaltakat betartja. 

 

Ismeri a 

szakmához tartozó 

jogszabályi, 

valamint munka-, 

tűz- és 

környezetvédelmi 

előírásokat. 

 

 

Igyekszik elkerülni 

a munkavédelmi 

szabálytalanságoka 

t. 

 

Munkahelyi 

vezetőjének 

útmutatása alapján 

használja a 

védőfelszereléseke 

t. 

 

11.7 A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga 

11.7.1 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a részszakma megszerzésére irányuló képzés 
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teljesítése 

 

11.7.2 Projektfeladat 

11.7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kertészeti termesztés projektfeladat 

11.7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: 

 

A) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka. A 

vizsgatevékenység két egymástól elkülönülő részből áll: egy kertészeti 

termesztés és egy növényismereti felismerés feladatból. 

 

A1: Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés, magvetés, ültetés, 

ültető gödör kiásása, ápolási munkák,gépüzemeltetési/karbantartási 

feladatok,betakarítás) 

 

A2: A központilag meghatározott növénylistában szereplő 30 db növény és növényi 

rész felismerése és írásban történő megnevezése magyar nyelven. (Gyümölcstermő 

növények, növényi részek, szőlő növényi részek, zöldségnövények, növényi részek, 

magok,palánták). 

A feladathoz élő növényanyag használható. 

 

 

B) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, az A) vizsgarészben 

meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a 

vizsgázóval, kérdéseket tesz fel neki, amelyek érintik a termesztéstechnológia, a 

használatos munkaeszközök, gépek, termelési eredmények, az előállított termékek 

felhasználásának, értékesítésének, a munka egészségügyi, környezetvédelmi és 

biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét. 

11.7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló 

időtartam: 70 perc A.) vizsgarész: 70 perc (A1: 30 perc, A2: 30 perc) 

B.) vizsgarész: 10 perc 



1/30. oldal  

11.7.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100% 

11.7.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

 

A.) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka. 

 

A1 vizsgafeladatok: 

 

Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés, magvetés, ültetés, ültető gödör 

kiásása, ápolási munkák, gépüzemeltetési/karbantartási feladatok, betakarítás) 

 

Kertészeti feladat 

 

 

 

Vizsgafeladat 

 

Adható 

pontszám 

Szükséges szerszámok, eszközök, összekészítése 10 

A meghatározott kertészeti feladat elvégzése 30 

Gyomtalanítás, talajápolás 25 

Öntözés 15 

Szerszámok és a terület rendbetétele 10 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

 

Gépüzemeltetési/karbantartási feladat 

 

 

Vizsgafeladat 

Adható 

pontszám 

Üzembe helyezés előtti feladatok: motor ellenőrzés, kenés, tisztítás, gép ellenőrzés 20 

Üzembe helyezés előtti feladatok: mennyiségi, minőségi szabályozás 10 
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Biztonságtechnikai előírások: védőfelszerelések használata 10 

Biztonságtechnikai előírások: időjárási tényezők, munkavégzés közbeni szabályok 10 

Üzemeltetési szabályok: megfelelő oldat készítés, beállítások elvégzése 30 

Üzemeltetési szabályok: biztonságos üzemeltetés, karbantartás, tisztítás, maradék 

szer kezelése 
10 

Szakmai kérdésekre adott válasz 10 

 Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően 

eltérhetnek. A2 vizsgafeladat: 

A központilag meghatározott növénylistában szereplő 30 db növény és növényi rész 

felismerése és írásban történő megnevezése magyar nyelven. 

 

A növényismeret értékelése az alábbiak alapján történik: A növények/növényi részek 

helyes megnevezése esetén egy növény/növényi rész megnevezésére 1 pont adható. Így 

a maximálisan adható pontszám 30 pont. A nagyon helytelenül, olvashatatlanul leírt 

megnevezésekért nem jár pontszám. 

 

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 90 

% (A1: 70 %, A2: 20%) 

 

 

B) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex 

módon értékeli a vizsgázó felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való 

viszonyát, a szakmai nyelv helyén való alkalmazását. 

 

A B.) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 % 

 

 

● .3.1.1 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes 

pontszám legalább 40%-át elérte. 

 

11.8 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi 

feltételek: - 

11.9 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 

feltételek: 
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● termesztő-berendezések (szaporítóház, üvegház, fólia) 

● szőlő-, gyümölcsültetvény, zöldséges kert 

● kertészeti erő- és munkagépek (kerti traktor, pótkocsi, talajművelés gépei, 

tápanyag-utánpótlás gépei) 

● növényvédelem gépei, eszközei 

● ültető-, palántázógépek 

● vetőgép, szemenkéntvető gép 

● kertészeti kisgépek 

● gépüzemeltetéshez szükséges szerszámok, eszközök, anyagok 

● háti motoros permetezőgép 

● kézi és gépi anyagmozgatás eszközei, emelőgépek 

● kéziszerszámok (kertészeti szerszámok, metsző-, és

szedőállványok, göngyölegek, kötözőanyagok, mérleg, mérő- és jelölő 

eszközök) 

● öntözőberendezések 

● kertészeti anyagok (termesztőedények, termesztő közegek, növényi

szaporítóanyagok, tápanyagok, növényvédőszerek) 

● meteorológiai eszközök 

● szakirodalom (könyvek, folyóiratok, prospektusok, kezelési-karbantartási utasítások 

stb.) 

● digitális infrastruktúra 

● egyéni védőfelszerelések 

● munkabiztonsági berendezések 

● környezetvédelmi berendezések 

● elsősegélynyújtó felszerelések 

● személyes felszerelés: metszőolló, szemző és/vagy oltókés, tűzdelőfa, ültetőkanál 

 

 

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

 

11.11 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra 

vonatkozó részletes szabályok: - 
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 P R O G R A M T A N T E R V KERTÉSZ 

 

a Mezőgazdaság és erdészet ágazathoz tartozó 

4 0812 17 05 

Kertész SZAKMÁHOZ 

 

 

1 A SZAKMA ALAPADATAI 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet 

1.2 A szakma megnevezése: Kertész 

1.3 A szakma azonosító száma: 4 0812 17 05 

1.4 A szakma szakmairányai: — 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Kerti munkás, Növényházi munkás 

 

 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza- 

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az 

órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, 

termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, és 

minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba 

ágyazottan történő oktatására. 
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A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfolya- 

monkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig aján- lás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantár- 

gyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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8 A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

 

 

 

Évfolyam 

 

 

1/9. 

 

 

2/10. 

 

 

3/11. 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

 

1. évfo- 

lyam 

 

2. évfo- 

lyam 

 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 720 724 2020 1062 958 2020 

  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-
 

te
k

 

 

Munkavállalói ismeretek 

 

18 

 

0 

 

0 

 

18 

 

18 

 

0 

 

18 

Álláskeresés 5   5 5  5 

Munkajogi alapismeretek 5   5 5  5 

Munkaviszony létesítése 5   5 5  5 

Munkanélküliség 3   3 3  3 

  

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

 

Munkavállalói idegen nyelv 

 

0 

 

0 

 

62 

 

62 

 

0 

 

62 

 

62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél   20 20  20 20 

„Small talk” – általános társalgás   11 11  11 11 

Állásinterjú   20 20  20 20 

  

M
ez

ő
g

az
d

as

ág
 é

s 

er
d

és ze
t 

ág
az

a ti
 

al
ap

o

k
ta

tá s 

 

Általános alapozás 

 

144 

 

0 

 

0 

 

144 

 

144 

 

0 

 

144 

Bevezetés 2   2 2  2 
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Éghajlattan 19   19 19  19 

Talajtan 21   21 21  21 

Növénytan 21   21 21  21 

Állattan 21   21 21  21 

Géptan 21   21 21  21 

Földmérés 21   21 21  21 

Munka- tűz- és környezetvédelem 18   18 18  18 

  

Szakmai alapozás 

 

414 

 

0 

 

0 

 

414 

 

414 

 

0 

 

414 

Szakmai ágazati tevékenységek végzése 132   132 132  132 

Szakmai üzemek, intézmények, cégek lá- 

togatása 
75   75 75  75 

Szakosító tartalmú előadások hallgatása 76   76 76  76 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüze- 

mekben, tangazdaságokban, képzőköz- 

pontokban 

 

131 

   

131 

 

131 

  

131 

Tanulási terület összóraszáma 558 0 0 558 558 0 558    

K
er

té
sz

et
i 

n
ö

v
én

y
ek

 

 

Növényismeret 

 

0 

 

72 

 

0 

 

72 

 

72 

 

0 

 

72 

Zöldségnövények, palántáik és magvaik 

felismerése 
 19  19 19  19 

Gyümölcstermő növények, termőrészeik 

felismerése 
 18  18 18  18 

A szőlőnövény részeinek felismerése  14  14 14  14 

Gyomnövények felismerése  21  21 21  21 

 

Termesztéstechnológiák 

 

0 

 

486 

 

414 

 

900 

 

252 

 

648 

 

900 

Szaporítás  90 90 180 54 126 180 

Ültetés, telepítés  36 108 144 36 108 144 

Növényápolás  213 126 339 90 249 339 

Betakarítás, tárolás  126 72 198 54 144 198 
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Értékesítés  21 18 39 18 21 39 

 

Termesztőberendezések 

 

0 

 

36 

 

31 

 

67 

 

36 

 

31 

 

67 

Termesztőberendezések  18  18 18  18 

Termesztőberendezések létesítése  18 31 49 18 31 49 

Tanulási terület összóraszáma 0 594 445 1039 360 679 1039    

M
ű

sz
ak

i 
is

m
er

et
ek

 

 

Műszaki ismeretek 

 

0 

 

126 

 

124 

 

250 

 

126 

 

124 

 

250 

Kéziszerszámok  18  18 18  18 

Műszaki alapismeretek  38  38 38  38 

Erőgépek  39  39 39  39 

Talajművelő gépek  31  31 31  31 

Permetezőgépek   18 18  18 18 

Kisgépek   34 34  34 34 

Termesztőberendezések gépei, berendezé- 

sei 
  18 18  18 18 

Az öntözés gépei, berendezései   18 18  18 18 

A tápanyagutánpótlás gépei   18 18  18 18 

A betakarítás gépei, eszközei   18 18  18 18 

Tanulási terület összóraszáma 0 126 124 250 126 124 250    

V
ál

la
lk

o
zá

si
 i

sm
er

et
ek

 

 

Vállalkozási ismeretek 

 

0 

 

0 

 

93 

 

93 

 

0 

 

93 

 

93 

A vállalkozás belső környezete   43 43  43 43 

A vállalkozás kapcsolata a külső környe- 

zettel 
  50 50  50 50 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 93 93 0 93 93 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 70      
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

 

 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 18/18 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, megha- 

tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen 

foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói 

jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a 

jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a 

munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi 

tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18/18 óra 

 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál- 

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonat- kozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, képes- 

ségek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő di- 

gitális kompeten- 

ciák 

 

Megfogalmazza sa- 

ját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé- 

lyisége jellemvoná- 

sait, annak pozitívu- 

mait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai reá- 

lis megfogalmazá- 

sára. Megjelenésé- 

ben igényes, visel- 

kedésében visszafo- 

gott. Elkötelezett a 

szabályos foglal- 

koztatás mellett. 

Törekszik a saját 

munkabérét érintő 

változások nyomon 

követésére. 

 

 

Szakképzési mun- 

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munkaszer- 

ződés tartalmi és 

formai követelmé- 

nyeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az ál- 

láskeresés módsze- 

reit. 

 

Ismeri a formális és 

informális álláske- 

resési technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere- 

sési portálokon in- 

formációkat keres, 

rendszerez. 

3.1.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.1.1.6.1 Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága 

 

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közal- 

kalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói munka- 

viszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, ön- 

kéntes munka 

 

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 
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Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

3.1.1.6.4 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzé- 

sek, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 62/62 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az ál- 

lásinterjú során megfelelő idegen nyelvű kommunikáció. 

 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62/62 óra 

 

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetésre 

jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, s nyelvi szintjüknek megfelelően hatékonyan és 

eredményesen meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet megfogalmazni a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, nyelvi 

panelek és gyakori kifejezések segítségével. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, a személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket egyszerű mondatokkal meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándéka- 

ikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengesé- 

geiket egyszerűbb mondatok, nyelvi szerkezetek segítségével. Rendelkezzenek megfelelő szó- 

kinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megért- 
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sék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan fel tudjanak 

tenni munkájukat érintő egyszerűbb kérdéseket. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak ke- 

retében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteire, valamint a 

főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a mun- 

kavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonat- kozó 

speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláske- 

reső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) ál- 

láshirdetéseket ke- 

res. Az álláskeresés- 

hez használja a kap- 

csolati tőkéjét. 

 

Ismeri az álláskere- 

sést segítő fórumo- 

kat, álláshirdetése- 

ket tartalmazó for- 

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás- 

keresésben segítő 

szervezeteket, mun- 

kaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter- 

netes böngészőket 

és álláskereső portá- 

lokat, és ezek segít- 

ségével képes szak- 

májának, végzettsé- 

gének, képességei- 

nek megfelelően ál- 

láshirdetéseket ki- 

választani. 
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A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj- 

zot fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai kö- 

vetelményeit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- 

lyes kompetenciái- 

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív készsé- 

geit idegen nyelven 

fejleszteni (olvasott 

és hallott szöveg ér- 

tése, íráskészség, 

valamint beszédpro- 

dukció). Szakmája 

iránt elkötelezett. 

Megjelenése vissza- 

fogott, helyzethez 

illő. Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- 

lelni. 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. EuropassCV- 

sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- 

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, me- 

lyet a megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és for- 

mai követelményeit, 

felépítését, valamint 

tipikus szófordula- 

tait az adott idegen 

nyelven. 

 

 

Teljesen önállóan 

Szövegszerkesztő 

program segítségé- 

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai 

szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az ál- 

láskeresés folyama- 

tának figyelembevé- 

telével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Digitális forma- 

nyomtatványok ki- 

töltése, szövegek 

formai követelmé- 

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e-mai- 

lek küldése és foga- 

dása, csatolmányok 

letöltése és hozzá- 

adása. 

 

Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állás- 

nak megfelelően, és 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásin- 

terjú menetét, tisztá- 

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció meg- 

valósításához meg- 

felelő szókinccsel 

és nyelvtani tudás- 

sal rendelkezik. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

A megpályázni kí- 

vánt állással kap- 

csolatban képes az 

internetről informá- 

ciót szerezni. 
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Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- 

zéskor vagy a kap- 

csolódó telefonbe- 

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, 

a társalgást fenn- 

tartja és befejezi. A 

kérdésekre megfe- 

lelő válaszokat ad. 

Tisztában van a leg- 

általánosabb cseve- 

gési témák szókin- 

csével, amelyek az 

interjú során, az in- 

terjút megelőző és 

esetlegesen követő 

telefonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhet- 

nek. 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset 

idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 

gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, 

hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés kö- 

vetelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egysze- 

rűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej- 

lesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompeten- 

ciákat fejlesztünk (íráskészség). 

 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipi- 

kus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel 

és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelmé- 

nyeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, a szakmájában használt 

gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kom- 

petenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogy tipi- 

kus szófordulatok és nyelvi panelek segítségével hogyan lehet az adott hirdetéshez igazí- 

tani levelének tartalmát. 

 

3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás 
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A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a 

beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek le- 

gyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez pasz- 

szoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. az időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épü- 

leten belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabad- 

idő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a megfelelő kérdésfeltevést és a beszél- 

getésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

 

3.2.1.6.4 Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes egyszerűbb mondatokkal és megfelelő koherenciával ha- 

tékony kommunikációt folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatko- 

zással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és 

egyszerűbb kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz- 

nált kifejezéseket. 

3.3 Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás megnevezésű 

tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 558/558 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület betekintést nyújt a tanulók számára a mezőgazdaság szakterületeinek alapja- 

iba. Ismerteti a szakmák elméleti alapvetéseit, és bemutat néhány, a szakterületek tevékenysé- 

geit folytató üzemet, illetve céget. Mindemellett lehetőséget ad a mezőgazdasági terület egy- 

egyneves intézményének, intézetének, valamint szaktekintélyének megismerésére. 

 

3.3.1 Általános alapozás tantárgy 144/144 óra 
 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az általános alapozás megnevezésű tantárgy ismerteti a mezőgazdasági szakmák elméleti alap- 

jait. Felkészíti a tanulót az ágazati alapozó vizsgára és a szakirányválasztásra. 

 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonat- kozó 

speciális elvárások 

— 
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3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

biológia 

 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő di- 

gitális kompeten- 

ciák 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja a me- 

teorológiai mérő- 

eszközöket. 

Magyarország ég- 

hajlata, agrometeo- 

rológiája, az éghaj- 

latot befolyásoló té- 

nyezők 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatív és sza- 

bálykövető 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja a talaj 

típusát, tulajdonsá- 

gait. 

Talaj képződése, 

összetétele, tulaj- 

donságai, típusai, 

javítása, védelme 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja a nö- 

vényi sejteket, szö- 

veteket, szerveket, a 

növényi szaporo- 

dás- és szaporítás- 

módokat. 

 

 

Sejttan, szövettan, 

morfológia, rend- 

szertan 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Tisztában van a 

gazdasági állatok 

eredetével, háziasí- 

tásával, rendszere- 

zésével, felismeri és 

megnevezi magatar- 

tásformáikat. 

 
Gazdasági állatok 

eredete, háziasítása, 

rendszerezése, ma- 

gatartásformái 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Felismeri, megne- 

vezi és leírja az erő- 

gépek főbb szerke- 

zeti egységeit, tisz- 

tában van azok kar- 

bantartásának mód- 

jával. 

Mezőgazdasági erő- 

és munkagépek cso- 

portosítása, alkal- 

mazási területei, 

szerkezeti egységei, 

karbantartása 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Használja a földmé- 

résben alkalmazott 

hossz-, terület-mér- 

tékegységeket, mé- 

retarányt, területet 

számít. 

 

A Föld és a térké- 

pek jellemzői, tar- 

talmuk, földügyi 

alapismeretek 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Alkalmazza a 

munka-, tűz- és kör- 

nyezetvédelem sza- 

bályait. 

Munka-, tűz- és 

környezetvédelmi 

alapismeretek 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.1.6.1 Bevezetés 

A mezőgazdasági termelés jelentősége, ágazatai 

 

3.3.1.6.2 Éghajlattan 

Az élőlényeket befolyásoló éghajlati tényezők, általános meteorológiai fogalmak: idő, idő- 

járás, éghajlat, légkör, légköri elemek, légkör összetétele, légnyomás, szél, csapadék, léghő- 

mérséklet, talajhőmérséklet, páratartalom, napsütés 

Magyarország éghajlata, agrometeorológiája, az éghajlatot befolyásoló tényezők 

Meteorológiai mérőeszközök (nedvességmérő, hőmérő, a csapadékmérés eszközei, a talaj- 

hőmérséklet meghatározásának eszközei, a szél irányának, erősségének, sebességének mé- 

résére alkalmazható eszközök) 

 

3.3.1.6.3 Talajtan 

A talaj fogalma, a talajképződés 

A talajok összetétele, fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai (kötöttség, kémhatás, szerke- 

zet, víz-, levegő-, hőgazdálkodás, tápanyag-gazdálkodás) 

A talajok fő típusai, talajjavítás, talajvédelem 

 

3.3.1.6.4 Növénytan 
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A sejt fogalma, élő és élettelen részei; a növényi szövet fogalma, típusai 

A növényi szerv fogalma, a gyökér, a szár, a levél, a virág és virágzat, a termés fogalma, 

feladata, fejlődési fázisai 

Növények rendszerezése (a rendszertan fogalma, rendszertani egységek, a faj és a fajta fo- galma) 

A növények szaporodása, szaporítása: ivaros és ivartalan szaporításmódok 

 

3.3.1.6.5 Állattan 

Alapfogalmak (gazdasági állatok, háziállatok, állattartás, állatszaporítás, állattenyésztés) 

A gazdasági állatok eredete, a háziasítás 

A gazdasági állatok rendszerezése: faj, fajta (a fajták felosztása, a fajtatisztaság, a telivér, a félvér, 

a fajta változatai, a fajtán belüli rendszertani egységek), a típus 

Az állatok magatartásformái 

3.3.1.6.6 Géptan 

Mezőgazdasági erő- és munkagépek csoportosítása, alkalmazási területe 

Az erőgépek fő szerkezeti egységei, azok feladata 

Karbantartás jelentősége, kezelési-karbantartási utasítás, a karbantartás anyagai, eszközei, 

szerszámai 

A precíziós gépesítés alapjai 

 

3.3.1.6.7 Földmérés 

A Föld alakja, jellemzői, méretei 

A földmérésben használatos hossz- és terület-mértékegységek 

A térképek fogalma, méretarányuk, fajtáik, tartalmuk 

A digitális térkép, földmérési alaptérkép tartalma 

Földügyi alapismeretek 

Területszámítások 

 

3.3.1.6.8 Munka-, tűz- és környezetvédelem 

Munkavédelem fogalma, feladata, területei 

A munkavállalók jogai és kötelességei 

Baleset, munkabaleset, üzemi baleset fogalma, teendők baleset esetén 

Védőeszközök feladata, csoportosítása 

A munkavégzés tárgyi- és személyi feltételei 

Munkavédelmi oktatás célja, módja, ideje 

A villamosság biztonságtechnikája 
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A villamos készülékek használatának szabályai 

A tűzvédelem feladatai 

Éghető anyagok tűzosztályba sorolása, jelképei 

Égéselméleti alapfogalmak, a tűzoltás lehetőségei és módjai, anyagai 

Tűzoltó eszközök és készülékek 

Környezet, környezetvédelem fogalma, célja, feladatai 

Az elsősegélynyújtás általános szabályai 

 

 

3.3.2 Szakmai alapozás tantárgy 414/414 óra 

 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy bemutat néhány, a szakterületek tevékenységeit folytató üzemet, illetve céget, vala- 

mint lehetőséget nyújt a mezőgazdasági terület néhány egy-egy intézményének, intézetének és 

szaktekintélyének megismerésére. 

 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonat- kozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő di- 

gitális kompeten- 

ciák 

Szakmai ágazati te- 

vékenységeket vé- 

gez. 

Mezőgazdasági 

alapismeretek 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 
Céltudatos, norma- 

alkalmazó, koopera- 

tív, szabálykövető 

Internetes informá- 

ciógyűjtés 

Szakmai üzemet, in- 

tézményt, céget lá- 

togat. 

Szakmai üzemek, 

intézmények, cégek 

ismerete 

 

Irányítással 
Internetes informá- 

ciógyűjtés, fényké- 

pezés 

Szakosító tartalmú 

előadást hallgat. 

Mezőgazdasági 

alapismeretek 
Irányítással 

Digitális jegyzetké- 

szítése, fényképezés 
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3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.2.6.1 Szakmai ágazati tevékenységek végzése 

Mezőgazdasági gépész tevékenységek végzése 

Növénytermesztő, illetve állattenyésztő vagy lovászati tevékenységek végzése 

Kertészeti-, illetve virágkötő vagy parképítő tevékenységek végzése 

Erdészeti tevékenységek végzése 

Földmérő tevékenységek végzése 

 

3.3.2.6.2 Szakmai üzemek, intézmények, cégek látogatása 

Szakmai üzemek látogatása 

Szakmai intézmények látogatása 

Szakmai cégek látogatása 

 

3.3.2.6.3 Szakosító tartalmú előadások hallgatása 

Mezőgazdasági gépész előadások hallgatása 

Növénytermesztő, illetve állattenyésztő vagy lovászati előadások hallgatása 

Kertészeti, illetve virágkötő vagy parképítő előadások hallgatása 

Erdészeti előadások hallgatása 

Földmérő előadások hallgatása 

 

3.3.2.6.4 Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüzemekben, tangazdaságokban, képző- 

központokban. 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüzemekben 

Szakosító tartalmú gyakorlatok tangazdaságokban 

Szakosító tartalmú gyakorlatok képzőközpontokban 
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3.4 Kertészeti növények megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 1039/1039 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület oktatása során a tanulók megismerik a kertészeti növényeket, magabiztosan 

felismerik azok magjait, termőrészeit. Képessé válnak a zöldségnövények, gyümölcsfajok és a 

szőlő szaporítására, ültetésére, telepítésére, és el tudják látni az egész éves ápolási munkákat a 

metszéstől a betakarításig és a piacos termék előállításáig. Ki tudnak alakítani egyszerűbb fóliás 

létesítményeket. 

 

3.4.1 Növényismeret tantárgy 72/72 óra 
 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók felismerjék a kertészeti növények fajait, palántáit, magjait és a 

termőrészeiket. Felismerjék és megkülönböztessék a kultúrnövénytől a kertészeti kultúrák leg- 

gyakoribb gyomnövényfajait. 

 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonat- kozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.4.1.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő di- 

gitális kompeten- 

ciák 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja a zöld- 

ség-és gyümölcsfa- 

jokat. 

Zöldségnövények, 

gyümölcstermő nö- 

vények 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Internetes informá- 

ciógyűjtés, fényké- 

pezés 
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Felismeri, megne- 

vezi és leírja a zöld- 

ségnövények palán- 

táit, magvait, a gyü- 

mölcsfajok termőré- 

szeit. 

 

Zöldségnövények 

palántái és magvai, 

gyümölcsfajok ter- 

mőrészei 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Pontosság, felelős- 

ségteljes magatartás 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja a sző- 

lőnövény részeit. 

A szőlőnövény ré- 

szei 

 

Teljesen önállóan 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja a 

gyomfajokat. 

 

Gyomnövények 

 

Teljesen önállóan 

 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.1.6.1 Zöldségnövények, palántáik és magvaik felismerése 

Zöldségnövények csoportosítása 

A zöldségfajok jellegzetes, megkülönböztetésüket segítő morfológiai jellemzői 

A zöldségfélék magjainak felismerése 

A zöldségnövények palántáinak felismerése, jellegzetes morfológiai tulajdonságai 

Növényismereti fajlista, zöldségnövények: 

‒ paprika 

‒ paradicsom 

‒ tojásgyümölcs 

‒ uborka 

‒ sárgadinnye 

‒ görögdinnye 

‒ tökfélék 

‒ zöldbab 

‒ zöldborsó 

‒ sárgarépa 

‒ petrezselyem 

‒ zeller 

‒ fejes saláta 

‒ fejes káposzta 

‒ kelkáposzta 

‒ karalábé 

‒ bimbóskel 

‒ karfiol 

‒ brokkoli 

‒ hónapos retek 

‒ torma 

‒ sóska 

‒ spenót 

‒ vöröshagyma 

‒ fokhagyma 

‒ póréhagyma 

‒ metélőhagyma 
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‒ rebarbara 

‒ spárga 

‒ cékla 

‒ csemegekukorica 

Növényismereti fajlista, zöldségnövények magvai: 

‒ paprika 

‒ paradicsom 

‒ tojásgyümölcs 

‒ uborka 

‒ sárgadinnye 

‒ görögdinnye 

‒ tökfélék 

‒ zöldbab 

‒ zöldborsó 

‒ sárgarépa 

‒ petrezselyem 

‒ zeller 

‒ fejes saláta 

‒ káposztafélék 

‒ hónapos retek 

‒ sóska 

‒ spenót 

‒ hagymafélék 

‒ spárga 

‒ cékla 

‒ csemegekukorica 

‒ pattogatnivaló kukorica 

Növényismereti fajlista, zöldségnövények palántái: 

‒ paprika 

‒ paradicsom 

‒ tojásgyümölcs 

‒ uborka 

‒ sárgadinnye 

‒ görögdinnye 

‒ tökfélék 

‒ zeller 

‒ fejes saláta 

‒ fejes káposzta 

‒ kelkáposzta 

‒ karalábé 

‒ karfiol 

 

3.4.1.6.2 Gyümölcstermő növények, termőrészeik felismerése 

A gyümölcsfajok csoportosítása 

A gyümölcsfajok felismerése (minden fenológiai fázisban), egymástól való megkülönbözte- 

tésük, jellegzetes morfológiai tulajdonságaik 
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A gyümölcsfajok termőrészeinek felismerése 

Növényismereti fajlista, gyümölcsfajok: 

‒ alma 

‒ körte 

‒ birs 

‒ naspolya 

‒ cseresznye 

‒ meggy 

‒ őszibarack 

‒ kajszibarack 

‒ szilva 

‒ dió 

‒ mogyoró 

‒ gesztenye 

‒ mandula 

‒ fekete ribiszke 

‒ piros ribiszke 

‒ köszméte 

‒ málna 

‒ szeder 

‒ szamóca 

Növényismereti fajlista, gyümölcsfajok termőrészei: 

‒ az alma termőrészei 

‒ a körte termőrészei 

‒ a cseresznye termőrészei 

‒ a meggy termőrészei 

‒ a szilva termőrészei 

‒ a kajszibarack termőrészei 

‒ az őszibarack termőrészei 

‒ a dió termőrészei 

‒ a mogyoró termőrészei 

‒ a piros ribiszke termőrészei 

‒ a fekete ribiszke termőrészei 

‒ a köszméte termőrészei 

‒ a málna termőrészei 

‒ a szeder termőrészei 

 

3.4.1.6.3 A szőlőnövény részeinek felismerése 

A termő és alanyszőlő morfológiai jellemzői, elkülönítésük 

A termő szőlő fás részei 

A termőszőlő zöld részei 

Jellegzetes morfológiai jellemzők 

A szőlőoltvány részei 

A szőlőtőke-művelési módok felismerése 

Növényismereti lista, a szőlőnövény részei: 
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‒ a szőlő gyökérzete, gyökértípusai 

‒ a szőlő fás részei 

‒ a szőlő zöld részei 

‒ a szőlőoltvány részei 

 

3.4.1.6.4 Gyomnövények felismerése 

A kertészeti kultúrák legfontosabb, gazdasági károkat okozó gyomfajainak felismerése, a 

felismerést és elkülönítésüket segítő morfológiai jellemzőik 

Növényismereti fajlista, gyomnövények: 

‒ tyúkhúr 

‒ pásztortáska 

‒ piros árvacsalán 

‒ egynyári perje 

‒ szürke madársóska 

‒ tarackbúza 

‒ apró szulák 

‒ mezei aszat 

‒ gyermekláncfű 

‒ betyárkóró 

‒ parlagfű 

‒ szőrös disznóparéj 

‒ fehér libatop 

‒ kicsiny gombvirág 

‒ kövér porcsin 

‒ pirók ujjasmuhar 

‒ kakaslábfű 

‒ zöld muhar 

‒ ragadós muhar 

‒ porcsin keserűfű 

 

3.4.2 Termesztéstechnológiák tantárgy 900/900 óra 

 

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a képzés végére képesek legyenek szaporítani a 

kertészeti növényeket, el tudják ültetni a palántákat, telepíteni tudják a fás szárú fajokat. Elvé- 

gezzék az általános és speciális munkálatokat. Betakarítsák és áruvá készítsék a kertészeti nö- 

vényeket. 

 

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonat- kozó 

speciális elvárások 

— 
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3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

matematika, százalékszámítás 

 

3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő di- 

gitális kompeten- 

ciák 

Szaporítja a zöld- Magvetés és palán- Instrukció alapján   

ségnövényeket. tanevelés részben önállóan  

Szaporítja a gyü- 

mölcstermő növé- 

nyeket. 

Magvetés. Ivartalan 

szaporítási módok 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Szaporítja a szőlőt. Ivartalan szaporítási Instrukció alapján   

módok részben önállóan  

Ellátja a zöldség-, a 
    

gyümölcs- és a sző- 

lőtermesztés általá- 

nos ápolási mun- 

Öntözés. Tápanyag- 

utánpótlás. Növény- 

védelem 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Precizitás. Techno- 

Internetes informá- 

ciógyűjtés 

káit.   lógiai fegyelem be-  

Ellátja a zöldség-, a Zöldségnövények  tartása. Együttmű-  

gyümölcs- és a sző- speciális ápolási Instrukció alapján ködés. Felelősségtu- 

lőtermesztés speciá- munkái. Metszés. részben önállóan dat 

lis ápolási munkáit. Zöldmunkák   

Elvégzi a zöldség-     

növények palántái- Zöldségnövények Instrukció alapján  

nak ültetési mun- palántázása részben önállóan  

káit.    

Elvégzi a gyü- 

mölcsfajok telepí- 

tési munkáit. 

Gyümölcsfajok tele- 

pítése 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Elvégzi a szőlő tele- Szőlő telepítése Instrukció alapján   

pítési munkáit részben önállóan  
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Elvégzi a kertészeti 

növények betakarí- 

tási, manipulálási, 

tárolási, áruvá ké- 

szítési munkáit. 

Betakarítási módok. 

Tárolási módok. 

Manipulálási mun- 

kák. Az áruvá ké- 

szítés munkái 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 

 

3.4.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.2.6.1 Szaporítás 

Magvetés és palántanevelés; a magvetés előnyei, hátrányai,alkalmazásának lehetőségei 

A vetőmag értékmérő tulajdonságai 

Egyszerű magvizsgálatok végzése (csírázási százalék, tisztaságszázalék, ezermagtömeg 

meghatározása) 

A magvak vetés előtti kezelései 

A magvetés helye, módjai, ideje és ezek megválasztásának szempontjai 

A magvetéshez használható közegek és összeállításuk 

A magvetés technológiája szabadföldön (területelőkészítés, vetés, vetési mélység, sorba, 

ikersorba-fészekbe stb. vetés, utómunkálatok stb.) 

A magvetés technológiája termesztőberendezésben (a magvetés eszközei, termesztőedényei, 

talaj-előkészítés, vetés, utómunkálatok) 

A tűzdelés jelentősége, alkalmazásának esetei 

A tűzdelés technológiája 

A palántanevelés helye, módja, időtartama és ezek kiválasztásának szempontjai 

A palántanevelés közegei és összeállításuk 

A palánták nevelési-ápolási munkái 

Ivartalan szaporítási módok,csoportosításuk, alkalmazásuk lehetőségei 

A fásdugványozás technológiája 

A zölddugványozás technológiája 

Bujtásmódok és a bujtás technológiája 

A szemzés technológiája 

Oltásmódok és az oltás technológiája 

Egyéb szaporításmódok (tőosztás, természetes szaporítóképletek felhasználása stb.) 

 

3.4.2.6.2 Ültetés, telepítés 

Zöldségnövények palántázásának helye, ideje, módja, a palántázás előtti munkák, a palántá- 

zás folyamata és az utómunkálatok 
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Gyümölcsfajok telepítésének technológiája, ideje, területelőkészítés, sor és tőtáv kijelölése, 

ültetés (szabadgyökerű, konténeres), az ültetés utómunkálatai 

Szőlőoltvány telepítésének technológiája, ideje, területelőkészítés, sor és tőtáv kijelölése, ültetés 

(szabadgyökerű, konténeres), az ültetés utómunkálatai 

A támrendszerek és létesítésük technológiája 

 

3.4.2.6.3 Növényápolás 

Általános ápolási munkák 

Öntözés, jelentősége, céljai, ideje, módja, gyakorisága, az egyszerre kijuttatott öntözővíz 

mennyisége 

Az öntözővíz tulajdonságai, az öntözés környezetvédelmi kapcsolatai 

A zöldségnövények, a gyümölcsök és a szőlő öntözésének speciális, a többi kertészeti kul- túrától 

eltérő jellegzetességei 

Az öntözés gyakorlata 

A tápanyagutánpótlás jelentősége, a trágyaanyagok és kiválasztásuk szempontjai, a trágyá- 

zás ideje, módja, a kijuttatott mennyiség, a trágyázás környezetvédelmi kapcsolatai 

A zöldségnövények, a gyümölcsök és a szőlő tápanyag-utánpótlásának speciális, a többi ker- 

tészeti kultúrától eltérő jellegzetességei 

A trágyázás gyakorlata 

Talajápolásmódjai, a talajtakarás lehetőségei 

Növényvédelem, a kertészeti növények károsítóinak csoportjai 

A növényvédelem módjai,korszerű és integrált védekezési módszerek 

A növényvédelem gyakorlata (permetlékeverés, háti permetezőgéppel történő permetezés) 

Speciális ápolási munkák 

Zöldségnövények speciális ápolási munkái 

Gyümölcsök speciális ápolási munkái, a metszés alapelvei, ideje, metszési módok 

A szőlő speciális ápolási munkái, metszés, zöldmunkák 

A támrendszerek, termesztőberendezések karbantartási munkái 

 

3.4.2.6.4 Betakarítás, tárolás 

Zöldségnövények betakarítása; a betakarítás ideje, módjai, eszközei; a szedésre érettség 

megállapítása 

A gyümölcsök betakarítása; a betakarítás ideje, módjai, eszközei; a szedésre érettség megál- 

lapítása 
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A szőlő betakarítása; a betakarítás ideje, módjai, eszközei; a szedésre érettség megállapítása 

A kertészeti növények tárolásának módjai; átmeneti és tartós tárolási módok;szabályozott 

légterű tárolás 

 

3.4.2.6.5 Értékesítés 

A kertészeti növények áruvá készítése során használatos göngyölegek, csomagoló, kötöző és 

egyéb anyagok 

Az áruvá készítés szempontjai 

A zöldségnövények áruvá készítése 

A gyümölcsök áruvá készítése 

A csemegeszőlő áruvá készítése 

 

 

3.4.3 Termesztőberendezések tantárgy 67/67 óra 
 

3.4.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék a termesztőberendezéseket, tudjanak az 

adott növény adott termesztéstechnológiájának megfelelő termesztőberendezést választani. Is- 

merjék a termesztőberendezések anyagait, és a képzés végére képesek legyenek kis légterű fó- 

liás termesztőberendezések, fóliasátrak létesítésére. 

 

3.4.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonat- kozó 

speciális elvárások 

— 

3.4.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.4.3.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.4.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő di- 

gitális kompeten- 

ciák 
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Rendszerezi és érté- 

keli a termesztőbe- 

rendezéseket. 

A termesztőberen- 

dezések csoportosí- 

tása 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Pontosság. Anyag- 

takarékos és kör- 

nyezettudatos gon- 

dolkodás. Együtt- 

működés másokkal 

a munkafolyama- 

tokban 

 

Felismeri és megne- 

vezi a termesztőbe- 

rendezések anya- 

gait, azok előnyeit 

és hátrányait. 

Üvegborítású ter- 

mesztőberendezé- 

sek. Műanyagborí- 

tású létesítmények 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Internetes informá- 

ciógyűjtés 

Fóliaborítású ter- 

mesztő-berendezé- 

seket létesít. 

Kis légterű fóliás lé- 

tesítmények. Fólia- 

sátrak 

 

Irányítással 

 

 

 

3.4.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.3.6.1 Termesztőberendezések 

A termesztőberendezések jelentősége a kertészeti termesztésben; alkalmazásuk előnyei, hát- 

rányai és lehetőségei 

A termesztőberendezések csoportosítása, előnyeik és hátrányaik 

Üvegborítású termesztőberendezések 

Műanyag borítású létesítmények 

Kis és nagy légterű termesztőberendezések 

A termesztőberendezések csoportosítása fűtésük alapján 

A termesztőberendezések felépítése, szerkezete, anyagai 

 

3.4.3.6.2 Termesztőberendezések létesítése 

Kis légterű fóliás létesítmények létesítésének technológiája 

Anyagszükséglet-számítás 

Fóliaalagút, váz nélküli fóliatakarás és fóliasátor létesítése, a fólia cseréje 
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3.5 Műszaki ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 250/250 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület betekintést nyújt a zöldség- a gyümölcs- és a szőlőtermesztésben használt 

korszerű eszközök, gépek és berendezések működésének alapelvébe. Lehetőséget teremt az 

eszközöknek, gépeknek, berendezéseknek a kertészeti növények termesztéstechnológiai mun- 

kafolyamataiban való használatára és azok legfontosabb karbantartási munkáinak elvégzésére. 

 

3.5.1 Műszaki ismeretek tantárgy 250/250 óra 
 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja az általános műszaki ismeretek átadásán túl a kertészeti kultúrák- 

ban használt erő- és munkagépek, eszközök működési elvének, szerkezetének ismertetése. A 

tanulók elsajátítják a kertészetben alkalmazott kéziszerszámok, eszközök készségszintű hasz- 

nálatát, a gépek, berendezések szakszerű üzemeltetését, az egyszerűbb javítások elvégzését, az 

eszközök, berendezések, gépek karbantartását. 

 

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonat- kozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

matematika, százalékszámítás, területszámítás 

 

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő di- 

gitális kompeten- 

ciák 

 A kertészeti növé-    

 nyek termesztése    
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Felismeri és megne- 

vezi a gépelemeket. 

során használt esz- 

közök, gépek, be- 

rendezések felépíté- 

 

Teljesen önállóan 

Együttműködés és 

körültekintés (mun- 

katevékenysége fo- 

Internetes informá- 

ciógyűjtés, szűrés és 

rendszerezés 

 sének és működésé-  kozottan balesetve-  

 nek alapjai.  szélyes)  

 Erőgépek. Talajmű-  Precizitás, rendsze-  

Működteti és kar- 

bantartja a kerté- 

szeti termesztésben 

használatos erő- és 

munkagépeket. 

velő gépek. Perme- 

tezőgépek. Kisgé- 

pek. Az öntözés gé- 

pei, berendezései. A 

tápanyag-utánpótlás 

gépei. A betakarítás 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

rető és felelősség- 

teljes magatartás 

(esetenként na- 

gyértékű gépekkel 

dolgozik) 

 gépei, eszközei   

Működteti és kar- 

bantartja a ter- 

mesztő-berendezé- 

sek gépeit, berende- 

zéseit. 

 

Termesztő-berende- 

zések gépei, beren- 

dezései 

 

 

Irányítással 

  

Felismeri, megne- 

vezi és szakszerűen 

használja a kerté- 

szeti kéziszerszá- 

mokat. Elvégzi a ja- 

vításukat, élezésü- 

ket, nyelezésüket. 

 

 

Kéziszerszámok 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

3.5.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.1.6.1 Kéziszerszámok 

A kertészetben használatos kéziszerszámok használata 

A megfelelő szerszám kiválasztása 

Karbantartás, élezés, nyelezés, javítás 

 

3.5.1.6.2 Műszaki alapismeretek 

A gépek anyagai, ezek megmunkálhatósága 

Kötésmódok (oldható, nem oldható) 

Anyagismeret;fémek, nemfémes anyagok, tüzelő- és kenőanyagok tulajdonságai, felhaszná- lása 

A legfontosabb gépépítő egységek (tengelyek, csapágyak, tengelykapcsolók, szivattyúk, 

hidraulikus munkahengerek) feladata, fajtái, jellemzői, működése, karbantartása, jellegzetes 

meghibásodásai 

Az Otto- és dízelmotorok szerkezete, működése 
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Az üzemanyag-ellátó rendszerek, a kenési és a hűtési rendszer, valamint a levegőszűrő fő 

részei, működése 

Hidegindítások, indítások gyakorlása 

A kétütemű és a négyütemű motorok összehasonlítása 

Üzemanyagok, kenőanyagok 

A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a járművön, feladatuk, működésük, kar- 

bantartásuk (akkumulátor, generátor, indítómotor, világítás, biztosítékok) 

Váltóáramú motorok indítása, üzemeltetése 

 

3.5.1.6.3 Erőgépek 

Az erőgépek típusai 

Az erőgépek szerkezeti egységei, ezek megnevezése, funkciója, elhelyezkedése a járművön 

Az erőátvitel egységei 

Kormányzás, járószerkezet, fékek, hárompontos felfüggesztés 

Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása 

Erőgépek, munkagépek összekapcsolása 

A hárompontos felfüggesztés és állítási lehetőségei 

A vonóhorog, a teljesítményleadó tengely, a hidraulikus és elektromos csatlakoztatás 

A traktor és pótkocsi, a traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása, szétkapcsolása 

A csatlakoztatás biztonságtechnikája, a járműszerelvény vezetése 

3.5.1.6.4 Talajművelő gépek 

A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, beállítá- 

sok, az üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló eszközökkel 

Ekék, tárcsák, kultivátorok, talajmarók, boronák, lazítók, hengerek, simítók, kombinátorok 

 

3.5.1.6.5 Permetezőgépek 

A vontatott és háti permetezők szerkezetének, működésének bemutatása, üzemeltetése, sza- 

bályozása, karbantartása 

Vontatott gépeknél: hidraulikus porlasztású, légporlasztásos és szállítólevegős permetezők 

Háti permetezőnél: szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos motoros 

A szórófejek és a cseppnagyság jelentősége 

A permetezőgépek automatikái 

Környezetvédelmi, karbantartási feladatok 

A permetlé összetételénekkiszámítása 

 

3.5.1.6.6 Kisgépek 
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A kertészetben leggyakrabban használtkisgépek üzemeltetése, karbantartása, kisebb javítá- 

sai 

Fűnyírók, komposztálók, láncfűrészek, rotációs kapák, fúró- és csiszológépek stb. típusai, 

működésük, használatuk területei 

 

3.5.1.6.7 A termesztőberendezések gépei, berendezései 

A növényházak feladata, fajtái, szerkezete 

A növényházak fűtése (melegvíz-, forróvíz-, gőz-, termál-, talaj-, levegőfűtés), a fűtésszabá- 

lyozás alapjai 

Tüzelési módok, kazánok (gáz- és olajkazán, szilárdtüzelésű kazánok), a fűtőberendezések 

automatizálása 

A növényházak vízellátása, alkalmazott öntözési módok, tápoldatozás, automatizálási lehe- 

tőségek, környezetbarát zárt rendszerek 

Világítás, árnyékolás, sötétítés, szén-dioxid-pótlás 

Növényházak automatizált, számítógépes üzemeltetése 

Talajfertőtlenítés, gőzölés; karbantartási feladatok 

Cserepezőgépek; növényházi automatikák; tápoldatkészítés; növényvédelmi gépek a nö- 

vényházakban; karbantartási munkáik 

 

3.5.1.6.8 Az öntözés gépei, berendezései 

Az esőztető és csepegtető öntözés berendezéseinek főbb egységei 

Szivattyúk, vezetékek, szórófejek, csepegtetőtestek, zárószerkezetek 

Kézi áttelepítésű vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, karban- 

tartása 

Öntözési automatika 

 

3.5.1.6.9 A tápanyagutánpótlás gépei 

Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az erőgéphez, 

beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk 

3.5.1.6.10 A betakarítás gépei, eszközei 

A traktoros pótkocsik felépítése, a csatlakoztatás, vontatás gyakorlása 

A billenthető pótkocsik üzemeltetése 

Traktoros és önjáró homlokrakodók Kerti 

traktor és pótkocsi összekapcsolása 

Karbantartási teendők, munkabiztonsági követelmények 

A gyümölcsbetakarítás gépei, rázógépek felépítése, működése 
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3.6 Vállalkozási ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 93/93 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület betekintést nyújt a vállalkozás mindennapi tevékenységéhez szükséges admi- 

nisztratív feladatokba. A tanulók tájékozottá válnak a vállalkozási formák, az adózás, a bank- 

választás, a banki műveletek és a vállalkozás költségeinek terén. Részt vesznek a vállalkozás 

leltározási munkáiban. Megtanulják kitölteni a leggyakoribb bizonylatokat. Alkalmazzák a szö- 

vegszerkesztési és táblázatkezelői ismereteiket. 

 

3.6.1 Vállalkozási ismeretek tantárgy 93/93 óra 
 

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanulók megismerjék a vállalkozások világának alapvető 

fogalmait. Kiigazodjanak a jogszabályokban, és meg tudják oldani a vállalkozási tevékenység- 

ben napi szinten felmerülő feladatokat. Tudjanak nyugtát, számlát kiállítani, szállítólevelet ki- 

tölteni. Igényes dokumentumokat készítsenek az informatikai eszközök, a szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő programok használatával. 

 

3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonat- kozó 

speciális elvárások 

— 

 

3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

informatika (Word, Excel), matematika (százalékszámítás) 

 

3.6.1.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő di- 

gitális kompeten- 

ciák 
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Az előnyök és hát- 

rányok ismeretében 

kiválasztja a megfe- 

lelőt a vállalkozási 

formák közül. 

 

Egyéni és társas 

vállalkozási formák 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

Pontosság. Nyitott- 

ság a változásokra. 

Jó kommunikációs 

készség. Igényesség 

 

Felsorolja a vállal- 

kozások indításá- 

nak, megszűnésé- 

nek és megszünteté- 

sének eseteit, jog- 

szabályi környeze- 

tét. 

 
Vállalkozások indí- 

tása. Vállalkozások 

megszűnése, meg- 

szüntetése 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Tájékozódás az in- 

terneten a jogszabá- 

lyok tekintetében 

Részt vesz a vállal- 

kozások egyes do- 

kumentumainak el- 

készítésében. 

 

Leltár 

 

Irányítással 

Szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő prog- 

ramok használata 

Alkalmazza az adó- 

ügyi és a vállalko- 

zás költségeivel 

kapcsolatos alapfo- 

galmakat. 

 

Adóügyi alapfogal- 

mak. Költségek. 

Önköltség 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Kitölti a leggyak- 

rabban használt bi- 

zonylatokat. 

Számla, nyugta, 

szállítólevél 

 

Teljesen önállóan 
 

 

 

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.1.6.1 A vállalkozás belső környezete 

Vállalkozások indítása, jellemzőik, a vállalkozási formák választásának szempontjai, jog- 

szabályi háttere 

A vállalkozások megszűnésének, megszüntetésének esetei 

A vállalkozások eszközrendszere; alapfogalmak (befektetett eszközök, tárgyi eszközök, im- 

materiális javak, forgóeszközök stb.) 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél készítése 

A költségek csoportosítása; önköltségszámítás 

A leltározás alapfogalmai; leltárkészítés 

 

3.6.1.6.2 A vállalkozás kapcsolata a külső környezettel 

Állásinterjú 

Számla, szállítólevél, nyugta szabályszerű kitöltése 

Adózás, alapfogalmak, adó- és járulékfajták 

A bankválasztás szempontjai, számlanyitás, banki alapműveletek 



1019/30. 

oldal 

 

Hatékony információszerzés interneten a konkrét szakmai problémákra 

 

4 RÉSZSZAKMA 

 

A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga akkor kezdhető meg, ha a tanuló eleget 

tett a jelen fejezet szerinti képzési követelményeknek. 

 

4.1 A részszakma megnevezése: Kerti munkás 

 

4.1.1 A részszakma ajánlott szakmai tartalma: 

 

Az oktatási egység 

3. fejezetben szereplő 

azonosító száma 

 

Az oktatási egység megnevezése 

3.4.1 Növényismeret tantárgy 

3.4.2.6.1 Szaporítás témakör 

3.4.2.6.2 Ültetés, telepítés témakör 

3.4.2.6.3 Növényápolás témakör 
3.5 Műszaki ismeretek tanulási terület tantárgyai és témakörei 

 

 

4.2 A részszakma megnevezése: Növényházi munkás 

 

4.2.1 A részszakma ajánlott szakmai tartalma: 

 

Az oktatási egység 

3. fejezetben szereplő 

azonosító száma 

 

Az oktatási egység megnevezése 

3.4.2.6.1 Szaporítás témakör 

3.4.2.6.2 Ültetés, telepítés témakör 

3.4.2.6.3 Növényápolás témakör 

3.4.3 Termesztőberendezések tantárgy 
3.5 Műszaki ismeretek tanulási terület tantárgyai és témakörei 
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oldal 
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Órahálók 

 KIFUTÓ RENDSZERŰ KÉPZÉSEINK 

Szakközépiskolai képzések, kifutó rendszerben 
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34 811 01 CUKRÁSZ 

NAPPALI MUNKAREND SZERINTI KÉPZÉS (2017/2018-TÓL 2021/2022-IG) 

 

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

Komplex műveltségterület Heti óraszám Heti óraszám Heti óraszám 

Kommunikáció-magyar nyelv és 

irodalom (nyelvtan, irodalom, 

művészetek, médiaismeret-

kommunikáció) 

2 1  

Idegen nyelv 2 2 2 

Matematika 2 1  

Társadalomismeret (történelem, 

társadalmi és állampolgári 

ismeretek, gazdaságföldrajz) 

2 1  

Természetismeret (biológia, 

fizika, kémia, természetföldrajz) 

3   

Testnevelés 5 5 5 

Osztályközösség építés (életvitel, 

etika-egészségtudatosság, 

fenntartható fejlődés, életpálya-

tervezés) 

1 1 1 

Hittan 2 1 1 

Szabadon tervezett    



 

 

Természetismeret (biológia, 

fizika, kémia, természetföldrajz) 

1   

Matematika   1,5 

KÖZISMERET ÖSSZESEN 20 12 10,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés 

közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

 
Összesen 9,5 5 

140 
5,5 17,5 

140 
5,5 17,5 9,5 22 

160 
11 20,5 

Összesen 14,5 23,0 23,0 31,5 31,5 

11499-12 

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

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

11561-16 

Gazdálkodási ismeretek 
Vendéglátó gazdálkodás 2     1     1   2     2   

11518-16 Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1,5     1     1   1,5     2   

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról általában 0,5                     0,5   

Vendéglátás higiéniája       0,5               0,5   

11521-16 Cukrász szakmai 

idegen nyelv 
Cukrász szakmai idegen nyelv  1     1               2   

11522-16 Cukrász szakmai 

feladatok 

Cukrász szakmai ismeretek 4     2     1   3,5     3,5   

Szakrajz 0,5                     0,5   



 

 

Cukrász szakmai gyakorlat   5     
 

        4,5     
 

Cukrász szakmai üzemi gyakorlat         17,5     17,5   17,5     20,5 

Szabadon felhasználható 

órakeret: 
              

 Cukrász szakmai ismeretek 1   0,5          

 Szakrajz (gyakorlat)  1,5           0,5 

 Cukrász szakmai gyakorlat     1,5   2  2,5   2 

 Vendéglátó gazdálkodás       0,5       

 Osztályfőnöki         1   1  

Összesen:  1 1,5 0 0,5 1,5 0 0,5 2 1 2,5 0 1 2,5 

Hittan:          2   1  

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

34 622 01 Dísznövénykertész (2016-tól 2022-ig) 

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

Komplex műveltségterület  Heti óraszám  Heti óraszám  Heti óraszám  

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom (nyelvtan, 

irodalom, művészetek, médiaismeret – kommunikáció)  
2 1   

Idegen nyelv  2 2 2 

Matematika  2 1   

Társadalomismeret (történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek, gazdaságföldrajz)  
2 1   

Természetismeret (biológia, fizika, kémia, 

természetföldrajz)  
3     

Testnevelés  5 5 5 

Osztályközösség-építés (életvitel, etika – 

egészségtudatosság, fenntartható fejlődés, életpálya-

tervezés)  

1 1 1 

Hittan 2 1 1 

Szabadon tervezett       

Természetismeret (biológia, fizika, kémia, 

természetföldrajz)  
1     

Matematika      1,5 

KÖZISMERET ÖSSZESEN 20 12 10,5 

 

 

4 



 

 

 

 

 

 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés 

közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 8 6,5 
140 

9 14 
140 

9 14 14,5 17 
160 

11,5 20 

Összesen 14,5 23,0 23 31,5 31,5 

11499-12 

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

11497-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.             2   2         

10960-16 Vállalkozási, 

kereskedelmi alapok 

Gazdálkodási alapismeretek             2,5         3   

Gazdálkodási alapgyakorlatok               3,5         3,5 

10961-16 Kertészeti 

alapismeretek 

Növénytan 1               1         

Termesztési ismeretek 2               2         

Termesztési ismeretek gyakorlat   1,5               1,5       

Műszaki alapismeretek 2               2         

Műszaki alapismeretek gyakorlat   2               2       

10962-16 Kertészeti 

munkavállalói ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 1               1         



 

 

10963-16  

Szabadföldi 

dísznövénytermesztés 

Szabadföldi dísznövénytermesztés 2     2,5         4         

Szabadföldi dísznövénytermesztés 

gyakorlat 
  3     3,5         7       

10964-16  

Fásszárú dísznövénytermesztés 

Faiskolai termesztés       4         2     2   

Faiskolai termesztés gyakorlat         7         6,5     2 

Műszaki ismeretek       2,5               2,5   

Műszaki ismeretek gyakorlat         3,5               4 

10965-16  

Növényházi 

dísznövénytermesztés 

Növényházi dísznövénytermesztés             4         4   

Növényházi dísznövénytermesztés 

gyakorlat 
              10,5         10,5 

Szabadon felhasznált órakeret               

 Műszaki alapismeretek 1             

 Műszaki alapismeretek gyakorlat          1    

 
Szabadföldi dísznövénytermesztés 

gyakorlat 
 1,5        1,5    

 Gazdálkodási alapismeretek    1        1,5  

 Szabadföldi dísznövénytermesztés    1          

 Növényházi dísznövénytermesztés       1     1  

 
Növényházi dísznövénytermesztés 

gyakorlat 
       1,5      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

34 811 04 SZAKÁCS 

Nappali munkarend szerinti képzés 

Kifut 2022-ben 

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

évfolyam 

       

Komplex műveltségterület  Heti óraszám  Heti óraszám  Heti 

óraszám  

       

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom (nyelvtan, 

irodalom, művészetek, 

médiaismeret – 

kommunikáció)  

2 1   

       

Idegen nyelv  2 2 2 

       

Matematika  2 1   

       

Társadalomismeret 

(történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, 

gazdaságföldrajz)  

2 1   

       

Természetismeret (biológia, 

fizika, kémia, 

természetföldrajz)  

3     

       

Testnevelés  5 5 5 

       

Osztályközösség-építés 

(életvitel, etika – 

egészségtudatosság, 

1 1 1 

       



 

 

fenntartható fejlődés, 

életpálya-tervezés)  

Hittan 2 1 1 

       

Szabadon tervezett       

       

Természetismeret (biológia, 

fizika, kémia, 

természetföldrajz)  

1     

       

Matematika      1,5 

       

          

       

          

       

KÖZISMERET 

ÖSSZESEN 

20 12 10,5 

       

            

Szakiskolai képzés közismereti 

oktatás nélkül 

 Szakmai 

követelmén

y-modulok 

Tantárgyak 1/9. 

évfolyam 

Össz

e-

függ

ő 

nyári 

gyak

orlat 

2/10. 

évfolyam 

Össz

e-

függ

ő 

nyári 

gyak

orlat 

3/11. 

évfolyam 

  

1. évfolyam 2. évfolyam 

elmé

leti 

gya

kor-

lati 

elmé

leti 

gya

kor-

lati 

elmé

leti 

gya

kor-

lati 

  

elmé

leti 

heti 

óras

zám 

gya

kor-

lati 

Össz

e-

függ

ő 

nyári 

gyak

orlat 

elmé

leti 

heti 

óras

zám 

gyak

or-

lati 

heti 

óras

zám 

heti 

óras

zám 

heti 

óras

zám 

heti 

óras

zám 

heti 

óras

zám 

heti 

óras

zám 

  

heti 

óras

zám 

heti 

óras

zám 

        140     140     

  

    160     

11499-12 

Foglalkoztat

ás II. 

Foglalkoztat

ás II. 

            0,5   

  

0,5         



 

 

11497-12 

Foglalkoztat

ás I. 

Foglalkoztat

ás I. 

            2   

  

2         

Gazdálkodás

i ismeretek 

Vendéglátó 

gazdálkodás 

2     1     1   

  

2     2   

11518-16 

Élelmiszeris

meret 

Általános 

élelmiszeris

meret 

1,5     1     1   

  

1,5     2   

11519-

16Élelmisze

rbiztonsági 

alapismerete

k 

Élelmiszerbi

ztonságról 

általában 

0,5               

  

      0,5   

Vendéglátás 

higiéniája 

      0,5         

  

      0,5   

12096-16 

Szakács 

szakmai 

idegennyelv 

Szakmai 

idegen nyelv 

1     1         

  

      2   

12094-16 

Ételkészítési 

ismeretek 

alapjai 

Ételkészítési 

ismeretek 

alapjai 

elmélet 

4,5               

  

3,5         

Ételkészítési 

ismeretek 

alapjai 

gyakorlat I. 

  5             

  

  4,5       

Ételkészítési 

ismeretek 

        15,5       

  

  17,5       



 

 

alapjai 

gyakorlat II. 

12095-16 

Ételkészítési 

ismeretek 

Ételkészítési 

ismeretek 

elmélet 

      2     1   

  

      4   

Ételkészítési 

ismeretek 

gyakorlat 

        2     17,5 

  

        20,5 

SZAKMAI 9,5 5 140 5,5 17,5 140 5,5 17,5 

  

9,5 22 160 11 20,5 

  Összes óra 14,5 140 23 140 23 

  

31,5 160 31,5 

Szabadon felhasznált 

órakeret 

                

  

          

  Vendéglátó 

gazdálkodás 

1,5               

  

1         

  Általános 

élelmiszeris

meret 

0,5               

  

0,5         

  Ételkészítési 

ismeretek 

alapjai 

gyakorlat I. 

  0,5             

  

  1       

  Ételkészítési 

ismeretek 

alapjai 

gyakorlat II. 

        2       

  

          



 

 

  Ételkészítési 

ismeretek 

gyakorlat 

              2,5 

  

        2,5 

Összesen   2 0,5 0 0 2 0 0 2,5 

  

1,5 1 0 0 2,5  

                  

  

                     

Osztály

főnöki 

1 

  

1 

 

           

Hittan 2 

  

1 

 

ÖSSZESEN 

(közismeret

+szakmai) 

 

37 

  

37 

  

36 

   

37 

  

36 

 

Törvény 

által 

engedélyezet

t 

 

37 

  

37 

  

36 

   

37 

  

36 

 

                 

                 

          

Össz

esen 

% 

    

Össz

esen 

Szakmai 

elmélet a 

képzés alatt 

36 hét 414   36 

hét 

198   31 

hét 

170,

5 

  782,

5 

30,3% 396 

  

341 737 

Szakmai 

gyakorlat a 

képzés alatt 

36 hét 198   36 

hét 

702   31 

hét 

620   1520 69,7% 828 

  

713 1541 



 

 

Összefüggő 

nyári 

gyakorlat 

  140     140         280   160 

   

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. 

34 811 01 

CUKRÁSZ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 34 811 01 számú, Cukrász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 01. 

Szakképesítés megnevezése: Cukrász 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás - turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 



 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 vagy iskolai végzettség hiányában:  

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 18. 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában  

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) 

tartalmazza, ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: nincs. 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Heti óraszám 

szabadsávval 

Éves óraszám 

szabadsávval 



 

 

szabadsáv 

nélkül 

szabadsáv 

nélkül 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 

 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Heti óraszám 

szabadsávval 

Éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 977 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2271 óra  2505 óra 

Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés 

közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

 
Összesen 9,5 5 

140 
5,5 17,5 

140 
5,5 17,5 9,5 22 

160 
11 20,5 

Összesen 14,5 23,0 23,0 31,5 31,5 

11499-12 

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

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

11561-16 

Gazdálkodási ismeretek 
Vendéglátó gazdálkodás 2     1     1   2     2   

11518-16 Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1,5     1     1   1,5     2   

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról általában 0,5                     0,5   

Vendéglátás higiéniája       0,5               0,5   

11521-16 Cukrász szakmai 

idegen nyelv 
Cukrász szakmai idegen nyelv  1     1               2   

11522-16 Cukrász szakmai 

feladatok 

Cukrász szakmai ismeretek 4     2     1   3,5     3,5   

Szakrajz 0,5                     0,5   
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Cukrász szakmai gyakorlat   5     3,5       3,5   4,5     3  

Cukrász szakmai üzemi gyakorlat         14     14   17,5     17,5 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakközépiskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás 

nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 

Összesen 

1. évfolyam 2. évfolyam 

Összesen 

e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

: 

Összesen 342 180 
140 

198 630 
140 

173 542 

2065 

332 792 
160 

341 636 

2101 
Összesen 522 828 715 1124 977 

Elméleti óraszámok (arány ögy-vel) 713 óra (30,4%) 673 óra (29,8%) 

Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel) 1352 óra (69,6%) 1428 óra (70,2%) 

1
1

4
9
9

-1
2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II. 0 0   0 0   15 0 15 16 0   0 0 16 

Munkajogi alapismeretek             3   4 4         4 

Munkaviszony létesítése             4   4 4         4 

Álláskeresés             4   4 4         4 

Munkanélküliség             4   4 4         4 

1
1

4
9
7

-1
2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. Foglalkoztatás I. 0 0   0 0   62 0 62 64 0   0 0 64 

Nyelvtani rendszerezés 1             8   8 10         10 

Nyelvtani rendszerezés 2             10   10 10         10 

Nyelvi készségfejlesztés             24   24 24         24 

Munkavállalói szókincs             20   20 20         20 
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1
1

5
6
1

-1
6
 

G
az

d
ál

k
o

d
ás

i 
is

m
er

et
ek

 

Vendéglátó gazdálkodás 72 0   36 0   31 0 139 72 0   62 0 134 

A gazdálkodás elemei, a piac 8               8 8         8 

Vendéglátó alapismeretek 28     8         36 28     8   36 

Adózási ismeretek       10         10       10   10 

Ügvitel a vendéglátásban             15   15       14   14 

Alap, tömeg-és veszteségszámítás 16               16 16         16 

Viszonyszámok 10               10 10         10 

Árképzés 10     8         18 10     6   16 

Jövedelmezőség       8         8       8   8 

Készletgazdálkodás       2     8   10       8   8 

Elszámoltatás             8   8       8   8 

1
1

5
1
8

-1
6

  

É
le

lm
is

ze
ri

sm
er

et
 

Általános élelmiszerismeret 54 0   36 0   31 0 121 54 0   62 0 116 

Táplálkozás ismeret 12               12 12         12 

Környezetvédelmi ismeretek 2               2 2         2 

Fogyasztóvédelem  4               4 4         4 

Élelmiszerek csoportjai I. 36     4         40 36     2   38 

Élelmiszerek csoportjai II.       19         19       19   19 

Élelmiszerek csoportjai III.       13     3   16       13   13 

Élelmiszerek csoportjai IV,             12   12       12   12 

Élelmiszerek csoportjai V.             16   16       16   16 

1
1

5
1
9

-1
6

  

É
le

lm
is

ze
rb

iz
to

n
sá

g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 Élelmiszerbiztonságról általában 18 0   0 0   0 0 18 0 0   16 0 16 

Élelmiszerbiztonsági alapfogalmak 3               3       3   3 

Élelmiszer mikrobiológia, tartósítás 6               6       5   5 

Kémia toxikológiai élelmiszerbiztonság 4               4       4   4 

Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok 5               5       4   4 
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Vendéglátás higiéniája 0 0   18 0   0 0 18 0 0   15 0 15 

Vendéglátó üzletek kialakításának 

feltételei 
      10         10       8   8 

Személyi higiénia       2         2       2   2 

Vendéglátó tevékenység folytatásának 

követelményei 
      6         6       5   5 

1
1

5
2
1

-1
6

 C
u

k
rá

sz
 s

za
k

m
ai

 i
d
eg

en
 

n
y

el
v
 

Cukrász szakmai idegen nyelv  36 0   36 0   0 0 72 0 0   62 0 62 

Cukrászati anyagok mennyiségi 

egységek anyaghányadok 
12               12       10   10 

Cukrászati kéziszerszámok, gépek, 

berendezések, műveletek 
12               12       10   10 

Cukrászati termékek készítése I. 12               12       12   12 

Cukrászati termékek készítése II.       24         24       22   22 

Munkamegosztás, munkaszervezés, 

kommunikáció 
      9         9       6   6 

Szakmai önéletrajz,        3         3       2   2 

1
1

5
2
2

-1
6

  

C
u

k
rá

sz
 s

za
k

m
ai

 f
el

ad
at

o
k

 

Cukrász szakmai ismeretek 144 0   72 0   31 0 247 126 0   109 0 235 

Cukrászati alapozó ismeretek 10               10 10         10 

Cukrászati félkész termékek 54               54 50         50 

Uzsonnasütemények 20               20 16         16 

Kikészített sütemények I. 60               60 50     10   60 

Kikészített sütemények II       40         40       40   40 

Teasütemények       20         20       16   16 

Hidegcukrászati készítmények, 

bonbonok, tányérdesszertek 
      12     12   24       24   24 

Díszítés             8   8       8   8 

Munkaszervezési feladatok ellátása             6   6       6   6 
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Cukrászati termékek minősége, 

forgalombahozatala 
            5   5       5   5 

Szakrajz 18 0   0 0   0 0 18 0 0   15 0 15 

Szegélydíszek 4               4       4   4 

Feliratok 4               4       4   4 

Sablomok 4               4       3   3 

Sütemény és dísztorta rajzok 6               6       4   4 

Cukrász szakmai gyakorlat 0 180   0 126   0 108 414 0 162   0 93 255 

Cukrászati alapozó ismeretek   10             10   9       9 

Cukrászati félkész termékek   65             65   54       54 

Uzsonnasütemények   40            7 47   36       36 

Kikészített sütemények I.   65            7 72   63       63 

Kikészített sütemények II     56   7 63     30 30 

Teasütemények     56   7 63     30 30 

Hidegcukrászati készítmények, 

bonbonok, tányérdesszertek 
    14   35 49     30 30 

Díszítés         45 45     33 33 

Cukrász szakmai üzemi gyakorlat 0 0   0 504   0 434 938 0 630   0 443 1073 

Cukrászati alapozó ismeretek         14       14   16       16 

Cukrászati félkész termékek         150       150   176      176 

Uzsonnasütemények         80     63 143   104     44 148 

Kikészített sütemények I.         147     63 210   184     56 240 

Kikészített sütemények II.         113     63 176   150     56 206 

Teasütemények               91 91         91 91 

Hidegcukrászati készítmények, 

bonbonok, tányérdesszertek 
              84 84         112 112 
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Díszítés               45 45         56 56 

Munkaszervezési feladatok ellátása               13 13         14 14 

Cukrászati termékek minősége, 

forgalomba hozatala 
              12 12         14 14 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 

tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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Szabad órakeret felhasználása: 

34 811 01 Cukrász 34 811 01 Cukrász 

3 éves képzés közismereti oktatással 2 éves képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 1. évfolyam 

Tantárgy Témakör 

Szabadon 

felhaszná

l-ható 

órák 

Tantárgy Témakör 

Szabadon 

felhaszná

l-ható 

órák 

Cukrász szakmai 

ismeretek 
  36 

Cukrász szakmai 

gyakorlat 
  90 

  Uzsonnasütemények 36   Uzsonnasütemények 36 

Szakrajz 
  54   

Kikészített 

sütemények I. 
18 

  
Szegélydíszek     

Kikészített 

sütemények II. 
18 

  Feliratok     Teasütemények 18 

  Sablonok   2. évfolyam 
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Sütemény és dísztorta rajzok   Tantárgy Témakör 

Szabadon 

felhaszná

l-ható 

órák 

2/10. évfolyam 
Cukrász szakmai 

gyakorlat 
  62 

Tantárgy Témakör 

Szabadon 

felhaszná

l-ható 

órák 

  
Kikészített 

sütemények I. 
12 

Cukrász szakmai 

ismeretek 
  18   

Kikészített 

sütemények II. 
12 

  Kikészített sütemények II. 10   Teasütemények 12 

  Teasütemények 8 

  

Hidegcukrászati 

készítmények, 

bonbonok, 

tányérdesszertek 

12 

Cukrász szakmai 

gyakorlat 
  54 

  
Díszítés 14 

  Kikészített sütemények I. 18   
 

  Kikészített sütemények II. 18   
 

  Teasütemények 18   
 

3/11. évfolyam   
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Tantárgy Témakör 

Szabadon 

felhaszná

l-ható 

órák   

 

Cukrász szakmai 

gyakorlat 
  62 

  

 

  Kikészített sütemények I. 12   
 

  Kikészített sütemények II. 12   
 

  Teasütemények 12   
 

  

Hidegcukrászati 

készítmények, bonbonok, 

tányérdesszertek 

12 

  

 

  Díszítés 14   
 

Vendéglátó 

gazdálkodás   
15,5 

  

 

  A gazdálkodás elemei, a piac     
 

  Vendéglátó alapismeretek     
 

  Adózási ismeretek     
 

  Ügyvitel a vendéglátásban     
 

  

Alap, tömeg- és 

veszteségszámítás 
  

  

 

  Viszonyszámok     
 

  Árképzés     
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  Jövedelmezőség     
 

  Készletgazdálkodás     
 

  Elszámoltatás     
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34 811 04 

SZAKÁCS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a 34 811 04 számú, Szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 

Szakképesítés megnevezése: Szakács 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 vagy iskolai végzettség hiányában:  

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott 

kompetenciák birtokában  

Szakmai előképzettség: — 
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Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek  

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

IV.A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel 

rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához 

szükséges további eszközökre és felszerelésekre: nincs. 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Heti óraszám 

szabadsávval 

Éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 

 

Évfolyam 

Heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

Heti óraszám 

szabadsávval 

Éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 977 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2271 óra  2505 óra 

 

 Jelmagyarázat: ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti 

oktatással 

Szakközépiskolai képzés 

közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 
1. évfolyam 

2. 

évfolyam 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 9,5 5 
140 

5,5 17,5 
140 

5,5 17,5 9,5 22 
160 

11 20,5 

Összesen 14,5 23,0 23,0 31,5 31,5 

11499-12 

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

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

Gazdálkodási ismeretek Vendéglátó gazdálkodás 2     1     1   2     2   

11518-16 

Élelmiszerismeret 
Általános élelmiszerismeret 1,5     1     1   1,5     2   

11519-

16Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról 

általában 
0,5                     0,5   

Vendéglátás higiéniája       0,5               0,5   
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12096-16 Szakács 

szakmai idegennyelv 
Szakmai idegen nyelv 1     1               2   

12094-16 Ételkészítési 

ismeretek alapjai 

Ételkészítési ismeretek alapjai 

elmélet 
4,5               3,5         

Ételkészítési ismeretek alapjai 

gyakorlat I. 
  5               4,5       

Ételkészítési ismeretek alapjai 

gyakorlat II. 
        15,5         17,5       

12095-16 Ételkészítési 

ismeretek 

Ételkészítési ismeretek elmélet       2     1         4   

Ételkészítési ismeretek 

gyakorlat 
         2      17,5          20,5 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakközépiskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés közismereti 

oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 

Összesen 

1. évfolyam 
2. 

évfolyam 

Összesen 

e gy ögy e gy ögy e gy e gy ögy e gy 

A fő 

szakképe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 342 180 
140 

198 630 
140 

173 542 

2065 

332 792 
160 

341 635 

2100 

Összesen 522 828 715 1124 976 

Elméleti óraszámok (arány ögy-

vel) 
713 óra (30,4%) 673 óra (29,8%) 

Gyakorlati óraszámok (arány 

ögy-vel) 
1352 óra (69,6%) 1427 óra (70,2%) 

1
1
4
9
9
-1

2
 

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

Foglalkoztatás II. 0 0   0 0   15 0 15 18 0   0 0 18 

Munkajogi alapismeretek             3   3 6         6 

Munkaviszony létesítése             4   4 4         4 

Álláskeresés             4   4 4         4 

Munkanélküliség             4   4 4         4 

1
1
4
9
7

-

1
2

 

F
o
g
la

lk

o
zt

at
ás

 

I.
 Foglalkoztatás I. 0 0   0 0   62 0 62 72 0   0 0 72 

Nyelvtani rendszerezés 1             8   8 14         14 
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Nyelvtani rendszerezés 2             10   10 14         14 

Nyelvi készségfejlesztés             24   24 24         24 

Munkavállalói szókincs             20   20 20         20 

G
az

d
ál

k
o
d

ás
i 

is
m

er
et

ek
 

Vendéglátó gazdálkodás 72 0   36 0   31 0 139 72 0   62 0 134 

A gazdálkodás elemei, a piac 8               8 8         8 

Vendéglátó alapismeretek 28     8         36 28     8   36 

Adózási ismeretek       10         10       10   10 

Ügvitel a vendéglátásban             15   15       14   14 

Alap, tömeg-és 

veszteségszámítás 
16               16 16         16 

Viszonyszámok 10               10 10         10 

Árképzés 10     8         18 10     6   16 

Jövedelmezőség       8         8       8   8 

Készletgazdálodás       2     8   10       8   8 

Elszámoltatás             8   8       8   8 

1
1
5
1
8

-1
6
 É

le
lm

is
ze

ri
sm

er
et

 

Általános élelmiszerismeret 54 0   36 0   31 0 121 54 0   62 0 116 

Táplálkozás ismeret 12               12 12         12 

Környezetvédelmi ismeretek 2               2 2         2 

Fogyasztóvédelem  4               4 4         4 

Élelmiszerek csoportjai I. 36     4         40 36     2   38 

Élelniszerek csoportjai II.       19         19       19   19 

Élelmiszerek csoportjai III.       13     3   16       13   13 
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Élelmiszerek csoportjai IV,             12   12       12   12 

Élelmiszerek csoportjai V.             16   16       16   16 
1
1
5
1
9

-1
6
É

le
lm

is
ze

rb
iz

to
n
sá

g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

Élelmiszerbiztonságról 

általában 
18 0   0 0   0 0 18 0 0   16 0 16 

Élelmiszerbiztonsági 

alapfogalmak 
3               3       3   3 

Élelmiszer mikrobiológia, 

tartósítás 
6               6       5   5 

Kémia toxiglógiai 

élelmiszerbiztonság 
4               4       4   4 

Élelmiszerekre vonatkozó 

jogszabályok 
5               5       4   4 

Vendéglátás higiéniája 0 0   18 0   0 0 18 0 0   15 0 15 

Vendéglátó üzlet kialakításának 

feltételei 
      10         10       8   8 

Személyi higiénia       2         2       2   2 

Vendéglátó tevékenység 

folytatásának követelményei 
      6         6       5   5 

1
2
0
9
6
-1

6
 S

za
k
ác

s 

sz
ak

m
ai

 i
d
eg

en
 

n
y
el

v
 

Szakmai idegen nyelv 36 0   36 0   0 0 72 0 0   62 0 62 

Konyhai helyiségek, gépek, 

eszközök, berendezések, 

használati tárgyak  

12               12       10   10 

Mértékegységek idegen nyelven 2               2       2   2 
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Alapanyagok és azok 

előkészítése idegen nyelven 
14               14       12   12 

Szakmai technológiák 8               8       8   8 

Receptek fordítása       22         22       18   18 

Konyhai kommunikáció       14         14       12   12 

1
2
0
9
4
-1

6
 É

te
lk

és
zí

té
si

 i
sm

er
et

ek
 a

la
p
ja

i 

Ételkészítési ismeretek alapjai 

elmélet 
162 0   0 0   0 0 162 126 0   0 0 126 

A szakács szakma alapozó 

ismeretei 
12               12 8         8 

Technológiai ismeretek 16               16 14         14 

Étel kiegészítők (saláták, 

salátaöntetek, köretek, főzelékek, 

mártások) 

34               34 26         26 

Levesek, levesbetétek 20               20 16         16 

Meleg előételek 12               12 10         10 

Sós tésztaételek 6               6 4         4 

Vágóállatokból (sertéshúsból, 

borjúhúsból, marhahúsból, 

bárány-, birka- és ürühúsból, 

egyéb háziállatok húsából 

(kecske, nyúl) készíthető ételek 

48               48 36         36 

Háziszárnyasokból készíthető 

ételek 
14               14 12         12 
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Ételkészítési ismeretek alapjai 

gyakorlat I. 
0 180   0 0   0 0 180 0 162   0 0 162 

A szakács szakma alapozó 

ismeretei 
  10             10   9       9 

Technológiai ismeretek   15             15   13       13 

Étel kiegészítők (saláták, 

salátaöntetek, köretek, főzelékek, 

mártások) 

  35             35   32       32 

Levesek, levesbetétek   25             25   22       22 

Meleg előételek   15             15   14       14 

Sós tésztaételek   10             10   9       9 

Vágóállatokból (sertés-húsból, 

borjúhúsból, marhahúsból, 

bárány-, birka- és ürühúsból, 

egyéb házi-állatok húsából 

(kecske, nyúl) készíthető ételek 

  50             50   45       45 

Háziszárnyasokból készíthető 

ételek 
  20             20   18       18 

Ételkészítési ismeretek alapjai 

gyakorlat II. 
0 0   0 558   0 0 558 0 630   0 0 630 

Ismerkedés a munkahellyel és 

(Balesetvédelmi, tűzvédelmi és 

élelmiszerbiztonsági 

alapoktatások) 

        18       18   35       35 
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Előkészítő és kiegészítő 

műveletek  
        100       100   105       105 

Köretek, saláták, főzelékek, 

mártások készítése  
        110       110   140       140 

Levesek, levesbetétek készítése          100       100   100       100 

Meleg előételek, sós 

tésztaétezlek 
        50       50   50       50 

Házi állatok húsából készíthető 

ételek  
        180       180   200       200 

1
2
0
9
5
-1

6
 É

te
lk

és
zí

té
si

 i
sm

er
et

ek
 

Ételkészítési ismeretek elmélet 0 0   72 0   31 0 103 0 0   124 0 124 

Vadon élő állatok húsából, 

halakból és egyéb hidegvérű 

állatokból készíthető ételek  

      18         18       20   20 

Vegetáriánus ételek       6         6       8   8 

Éttermi tészták és egyéb befejező 

fogások 
      26         26       28   28 

Hidegkonyhai készítmények 

(ismeretek) 
      16         16       16   16 

Sajátos étkezési igényeket 

kiszolgáló ételek és a szállodai 

reggeliztetés 

      6         6       9   9 

Korszerű konyhatechnológiák és 

azok alkalmazása 
            6   6       12   12 
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A nemzetközi gasztrokultúrában 

meghatározó szerepet betöltő 

ételek 

            8   8       8   8 

Nemzeti, vallási és tájegységi 

konyhakultúrák jellemzése és 

sajátos ételei 

            6   6       8   8 

Kínálattervezés, étlap és étrend 

összeállítás és a 

tömegkommunikációs 

információs források 

felhasználása és kezelése a 

szakmai ismeretek bővítésében 

            3   3       5   5 

A konyhai munka tervezésével, 

szervezésével és irányításával 

kapcsolatos ismeretek és a 

feldolgozott ismeretek 

szintetizálása 

            8   8       10   10 

Ételkészítési ismeretek 

gyakorlat 
0 0   0 72   0 542 614 0 0   0 635 635 

Vadon élő állatok húsából, 

halakból és egyéb hidegvérű 

állatokból készíthető ételek  

        72     35 107         115 115 

Vegetáriánus ételek               50 50         50 50 

Éttermi tészták és egyéb befejező 

fogások 
              195 195         190 190 
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Hidegkonyhai készítmények 

(ismeretek) 
              90 90         85 85 

Ételek készítése korszerű 

technológiával, sajátos igények 

kielégítésre.  

              95 95         90 90 

Szintetizálást biztosító komplex 

gyakorlatok 
              77 77         105 105 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 

tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás 
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Szabad órakeret felhasználása: 

34 811 04 Szakács 34 811 04 Szakács 

3 éves képzés közismereti oktatással 2 éves képzés közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 1. évfolyam 

Tantárgy Témakör Szabadon 

felhasznál-

ható órák 

Tantárgy Témakör Szabadon 

felhasznál-

ható órák 

Vendéglátó 

gazdálkodás 

  54 Vendéglátó gazdálkodás   36 

  A gazdálkodás elemei, a piac 5   A gazdálkodás elemei, a piac 3 

  Vendéglátó alapismeretek 5   Vendéglátó alapismeretek 3 

  Adózási ismeretek 5   Adózási ismeretek 3 

  Ügyvitel a vendéglátásban 5   Ügyvitel a vendéglátásban 3 

  Alap, tömeg-és 

veszteségszámítás 

5   Alap, tömeg-és 

veszteségszámítás 

3 

  Viszonyszámok 5   Viszonyszámok 3 

  Árképzés 6   Árképzés 5 

  Jövedelmezőség 6   Jövedelmezőség 4 
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  Készletgazdálkodás 6   Készletgazdálkodás 5 

  Elszámoltatás 6   Elszámoltatás 4 

Általános 

élelmiszerismeret 

  18 Általános 

élelmiszerismeret 

  18 

  Táplálkozás ismeret 3   Táplálkozás ismeret 3 

  Környezetvédelmi ismeretek 2   Környezetvédelmi ismeretek 2 

  Fogyasztóvédelem  2   Fogyasztóvédelem  2 

  Élelmiszerek csoportjai I. 3   Élelmiszerek csoportjai I. 3 

  Élelmiszerek csoportjai II. 2   Élelmiszerek csoportjai II. 2 

  Élelmiszerek csoportjai III. 2   Élelmiszerek csoportjai III. 2 

  Élelmiszerek csoportjai IV, 2   Élelmiszerek csoportjai IV, 2 

  Élelmiszerek csoportjai V. 2   Élelmiszerek csoportjai V. 2 

Ételkészítési ismeretek 

alapjai gyakorlat I. 

  18 Ételkészítési ismeretek 

alapjai gyakorlat I. 

  36 

  A szakács szakma alapozó 

ismeretei 

2   A szakács szakma alapozó 

ismeretei 

2 

  Technológiai ismeretek 2   Technológiai ismeretek 4 
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  Étel kiegészítők (saláták, 

salátaöntetek, köretek, 

főzelékek, mártások) 

5   Étel kiegészítők (saláták, 

salátaöntetek, köretek, 

főzelékek, mártások) 

8 

  Levesek, levesbetétek 2   Levesek, levesbetétek 4 

  Meleg előételek 2   Meleg előételek 4 

  Sós tésztaételek 2   Sós tésztaételek 4 

  Vágóállatokból (sertés-húsból, 

borjúhúsból, marhahúsból, 

bárány-, birka- és ürühúsból, 

egyéb házi-állatok húsából 

(kecske, nyúl) készíthető ételek 

2   Vágóállatokból (sertés-húsból, 

borjúhúsból, marhahúsból, 

bárány-, birka- és ürühúsból, 

egyéb házi-állatok húsából 

(kecske, nyúl) készíthető ételek 

8 

  Háziszárnyasokból készíthető 

ételek 

1   Háziszárnyasokból készíthető 

ételek 

2 

2/10. évfolyam 2. évfolyam 

Tantárgy Témakör Szabadon 

felhasznál-

ható órák 

Tantárgy Témakör Szabadon 

felhasznál-

ható órák 

Ételkészítési ismeretek 

alapjai gyakorlat II. 

  72 Ételkészítési ismeretek 

gyakorlat 

  77,5 
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  Ismerkedés a munkahellyel és 

(Balesetvédelmi, tűzvédelmi és 

élelmiszerbiztonsági 

alapoktatások) 

8   Vadon élő állatok húsából, 

halakból és egyéb hidegvérű 

állatokból készíthető ételek  

13 

  Előkészítő és kiegészítő 

műveletek  

12   Vegetáriánus ételek 12 

  Köretek, saláták, főzelékek, 

mártások készítése  

12   Éttermi tészták és egyéb 

befejező fogások 

13 

  Levesek, levesbetétek 

készítése  

16   Hidegkonyhai készítmények 

(ismeretek) 

12 

  Meleg előételek, sós 

tésztaétezlek 

12   Ételek készítése korszerű 

technológiával, sajátos igények 

kielégítésre.  

14 

  Házi állatok húsából készíthető 

ételek  

12   Szintetizálást biztosító 

komplex gyakorlatok 

13,5 

3/11. évfolyam 

   

Tantárgy Témakör Szabadon 

felhasznál-

ható órák 

   

Ételkészítési ismeretek 

gyakorlat 

  77,5 
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  Vadon élő állatok húsából, 

halakból és egyéb hidegvérű 

állatokból készíthető ételek  

13 

   

  Vegetáriánus ételek 12 

   

  Éttermi tészták és egyéb 

befejező fogások 

13 

   

  Hidegkonyhai készítmények 

(ismeretek) 

12 

   

  Ételek készítése korszerű 

technológiával, sajátos igények 

kielégítésre.  

14 

   

  Szintetizálást biztosító 

komplex gyakorlatok 

13,5 
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 KIFUTÓ GIMNÁZIUMI ÓRAHÁLÓ 

 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS nyelvi előkészítő évfolyammal (Sportgimnázium) 

kifut 2023-ban 

 

 Óraterv a kerettantervekhez – 9Ny–12. évfolyam, gimnázium 

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

Magyar nyelv és irodalom (v) 1,5 4 4 4 4+1 

I. idegen nyelv (v) 18* 3+2 3+2 3*+1 3*+1 

II. idegen nyelv (v)  3* 3* 3* 3* 

Matematika (v) 1,5 3* 3 3 3+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek (v) 

 
2 2+1 3+1 3+1 

Hittan (Etika helyett)      1   

Biológia – egészségtan (v)    2 2 2+1 

Fizika (v)  2 2 2   

Kémia (v)  2 2     

Földrajz (v)  2 2     

Ének-zene  1 1     

Vizuális kultúra  1 1     

Mozgóképkultúra és médiaismeret  1       

Művészetek      2 2 

Informatika (v) 3* 1* 1*     

Technika, életvitel és gyakorlat         1 

Testnevelés és sport (v) 5 5 5 5 5 

Tanulásmódszertan  1    

Sporttörténet  1    

Sportági ismeretek   1   
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Testnevelés-elmélet    0,5  

Sportegészségtan    0,5  

Edzéselmélet    0,5  

Sport és szervezetei    0,5  

Sportpszichológia     1 

Sportetika     1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Fakultáció    +2 +1 

Szabadon tervezhető órakeret 0 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 36 35 36 35 35 

Hittan 2 2 2 1 2 

(v): fakultációra választható tantárgy 

A szabadon tervezhető órakeretet dőlt számokkal tartalmazza az óraháló. 

*: csoportbontást igénylő óra 
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 SZAKGIMNÁZIUMI KERETTANTERVEK KIFUTÓ KÉPZÉSEINKHEZ 
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2.107. 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a(z) 

XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

ágazathoz tartozó 

54 345 01 

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT XXXVIII. 

(2018/19-től – 2022/2023-ig) 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4+1v 4+1v 556  -  - 

Idegen nyelv 4* 4* 4*+1v 4*+1v 556 4* 124 

Matematika 3* 3 3+1v 3+1v 417  -  - 

Történelem 2 2 3+1v 3+1v 345  -  - 

Hittan (Etika helyett)  -  - - 1 31  -  - 

Informatika 2* 2* 2v* 1v* 144  -  - 

Művészetek  1  - -  - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Biológia  
2 2 2+1v - 216  -  - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi 

tantárgy, vagy Idegen 

- - 2 2 134  -  - 
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nyelv, vagy Földrajz*, 

vagy Informatika, vagy 

Szakmai tantárgy** 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 12 11 12 1488 31 961 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
- - - - - 4 124 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35   35  

Hittan 2 2 2 1 247 2 62 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1332 1368 1332 1116 5148 1147 1147 

A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék 

szakképesítés: 52 345 04 Közszolgálati ügykezelő 

 

v: választható tanóra (11. és 12. évfolyamon heti 2 óra kötelezően választandó) 

*: csoportbontást igénylő óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

4 4 8 4 

70 

7 4 

70 

6,5 5,5 19 12 18 11,5 

160 

19 12 

Összesen 8 12 4 5,5 31 29,5 31 

11655-16  

Magánbiztonság közszolgálati 

ügykezelő számára 

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem I. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

          4                       

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem II. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                1                 

Személy- és vagyonőri és 

közterület-felügyelői 

ismeretek gyakorlat I. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

            1                     

Személy- és vagyonőri és 

közterület-felügyelői 

ismeretek gyakorlat II. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                  1               

11553-16  

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok 

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok I. 
fő szakképesítés 4                       4         

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok II. 
fő szakképesítés     8                   8         
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Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok III. 
fő szakképesítés           2             2         

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok IV. 
fő szakképesítés                 1       1         

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok gyakorlat 
fő szakképesítés       1                   1       

11556-16  

Társadalomismeret és szakmai 

kommunikáció 

Társadalomismeret és 

kommunikáció 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

            1                     

11632-16  

Közszolgálati ügyintéző 

alapfeladatok 

Közszolgálati ügyintézői 

ismeretek 
fő szakképesítés                     6         6   

Közszolgálati ügyintézői 

gyakorlat 
fő szakképesítés                   1,5   2   1,5     2 

Jogi ismeretek I. fő szakképesítés           1             1         

Jogi Ismeretek II. fő szakképesítés                 2       2         

11654-16  

Rendvédelmi jog és közigazgatás 
Jogi ismeretek I. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

11552-16  

Önvédelem és intézkedéstaktika 

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat I. 

fő szakképesítés   4                       4       

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat II. 

fő szakképesítés       3                   3       

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat III. 

fő szakképesítés             1             1       

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat IV. 

fő szakképesítés                   1       1       
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10069-12  

Irodai asszisztensi feladatok 
Ügyviteli ismeretek II. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                  1               

10067-12  

Gépírás, dokumentum készítés, 

iratkezelés 

Ügyviteli ismeretek I. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                  1               

11657-16  

Rendészeti szakmai idegen nyelv 

Rendészeti szakmai idegen 

nyelv 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                1                 

11658-16  

Rendészeti szakmai informatika 

Rendészeti szakmai 

informatikai gyakorlat 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

            1                     

11555-16  

Ügykezelés a közszolgálatban 

Ügykezelési ismeretek I. fő szakképesítés                     4         4   

Ügykezelési ismeretek II. fő szakképesítés                       2,5         2,5 

11559-16  

E-közigazgatási ismeretek 

E-közigazgatás elmélete fő szakképesítés                     4         4   

E-közigazgatás gyakorlata fő szakképesítés                       2         2 

11560-16  

Ügyfélszolgálati kommunikáció 

magyar és idegen nyelven 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 
fő szakképesítés                     3         3   

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció gyakorlat 
fő szakképesítés                       3         3 

11385-12  

Magyar- és idegen nyelvű 

panaszkezelés 

Ügyfélszolgálati 

panaszkezelés 
fő szakképesítés                     2         2   

Ügyfélszolgálati 

panaszkezelés gyakorlat 
fő szakképesítés                       2,5         2,5 

11553-16  

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok 

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok I. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok II. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 
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Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok III. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok IV. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok gyakorlat 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

11552-16  

Önvédelem és intézkedéstaktika 

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat I. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat II. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat III. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat IV. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése helyi tanterv szerint                                   

Szabadon tervezhető                   

Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV          1,5  3  4,5     
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Osztályfőnöki            1  1   1  

Szakmai idegen nyelv                 3  

Összesen          1,5  4  5,5   4  
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Ha a tanuló NEM választja a mellékszakképesítést 

11. évfolyamban 12. évfolyamban 

elmélet elmélet 

Ügykezelés a közszolgálatban, 

ügyviteli ismeretek : 1 óra 

 

Jogi ismeretek I.: 3 óra Jogi ismeretek II. : 2 óra 

gyakorlat gyakorlat 

Szakmai informatika gyakorlat 

: 1,5 óra 

Önvédelem és 

intézkedéstaktika gyakorlat IV.: 

3 óra 

Testnevelés : 1 ,5 óra   
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A mellék-szakképesítés óraszámai: 

XXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazat XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazat 

54 345 01  

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 

54 345 01  

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 

52 345 04 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ  

mellék-szakképesítéssel 

52 345 04 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ mellék-szakképesítés nélkül 

5 éves képzés közismereti oktatással 5 éves képzés közismereti oktatással 

11. évfolyam 11. évfolyam 

Tantárgy Témakör Témakör 

bontásban 

Szabadon 

felhasználható 

órák 

Tantárgy Témakör Témakör bontásban Szabadon 

felhasználható 

órák 
    

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok 

III. 

    36 

    

  Rendőri 

szolgálati 

ismeretek 

A rendőr magatartására 

vonatkozó általános 

szabályok.  

Parancs, utasítás 

fogalma, 

végrehajtásának rendje.  

Alapvető alaki 

előírások: megjelenés, 

öltözködés, ápoltság. 

Alaki fogások 

26 
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gyakorlása. Fordulatok, 

hátraarc  

Az egyenruha 

viselésének szabályai.  

    

  A kényszerítő 

és a 

támadáselhárít

ó eszközök 

Lőfegyverhasználat 

szabályai, Mikor kell a 

rendőrnek a fegyverét 

használnia, Mikor tilos 

a Lőfegyverhasználat, 

minek kell megelőznie a 

lőfegyverhasználatot 

10 

    

Jogi ismeretek 

I. 

    108 

    

  Jogi 

alapismeretek 

A jogalkotás jellemzői, 

fajtái, szervei, 

szakaszai, folyamata,A 

jogalkalmazás fogalma, 

szakaszai, fajtái 

20 

    

  Állam-, 

alkotmány-, 

nemzetközi 

jogi, és 

munkavédelm

Magyarország 

Alaptörvényének célja, 

szerkezete, alapelvei. 

,Az alkotmányosság 

fogalma és 

40 
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i 

alapismeretek 

követelményei. A 

Munkavédelmi törvény 

alapvető szabályai 

    

  Polgári jog 

alapjai 

A Polgári 

Törvénykönyv 

szerkezete. ,A 

személyhez fűződő 

jogok védelmének 

polgári jogi eszközei,A 

tulajdonjog alanya, 

tárgya és tartalma,A 

birtok, a birtok fajtái 

30 

    

  Kriminalisztik

a 

A kriminalisztika 

fogalma, tárgya, 

felosztása.,A 

krimináltechnika 

fogalma, rendszere. ,A 

büntetőeljárási 

cselekményekkel 

kapcsolatos 

krimináltaktikai 

ajánlások és módszerek. 

18 

    

Rendvédelmi 

szervek és 

    54 
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alapfeladatok 

gyakorlat     

  Általános 

szolgálati 

ismeretek 

gyakorlat 

Alaki és öltözködési 

szabályok. 

15 

    

  Tűzoltási 

alapismeretek 

gyakorlat 

A különböző 

halmazállapotú anyagok 

égésének sajátosságai, 

jellemzése.,Tűzoltóany

agokra vonatkozó 

gyakorlati ismeretek. 

24 

    

  Büntetés-

végrehajtási 

alapismeretek 

gyakorlat 

A börtön sajátos 

környezete, a börtön 

személyzete, a 

fogvatartotti hierarchia, 

informális háló 

15 

    

Testnevelés     54     

    Erősítő gyakorlatok,  24     

    Futás aerob edzések, 30 

12. évfolyam 12. évfolyam 

Tantárgy Témakör Témakör 

bontásban 

Szabadon 

felhasználható 

órák 

Tantárgy Témakör Témakör bontásban Szabadon 

felhasználható 

órák 
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Rendvédel

mi szervek 

és 

alapfeladat

ok IV. 

    46,5 Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok 

IV. 

    46,5 

  Rendszerezé

s, ismétlés 

A fegyveres 

munkavégz

és 

jogszabályi 

feltételei., 

A 

maroklőfeg

yver 

alkalmazás

ának esetei, 

feltételei és 

szabályai 

46,5   Rendszerezés, 

ismétlés 

A fegyveres 

munkavégzés 

jogszabályi feltételei., A 

maroklőfegyver 

alkalmazásának esetei, 

feltételei és szabályai 

46,5 

    

Jogi Ismeretek 

II. 

    62 

    

  Szabálysértési 

ismeretek 

Leggyakoribb 

szabálysértések és 

tényállásai 

10 

    

  Büntetőjog 

általános rész 

A Büntető 

Törvénykönyv (Btk.) 

szerkezete.  

10 
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  Büntetőjog 

különös rész 

Általános törvényi 

tényállás szerkezete, 

elemei. ,A katonákra 

vonatkozó 

rendelkezések 

10 

    

  Büntetőeljárás

-jogi és 

büntetés-

végrehajtási 

alapismeretek 

Büntethetőségi 

akadályok rendszere.  

22 

    

  Speciális 

kommunikáci

ós ismeretek 

Sajtóreferensek feladata 

, felelőssége 

10 

    

Önvédelem és 

intézkedéstakti

ka gyakorlat 

IV. 

    93 

    

  A testi 

kényszer 

alaptechnikái 

és az 

intézkedések 

taktikai 

végrehajtása 

 

  

A testi kényszer 

alaptechnikái és az 

intézkedések taktikai 

végrehajtása 

93 
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5/13. évfolyam 5/13. évfolyam 

Tantárgy Témakör Témakör 

bontásban 

Szabadon 

felhasznál-ható 

órák 

Tantárgy Témakör Témakör bontásban Szabadon 

felhasznál-ható 

órák 

Rendvédel

mi szervek 

és 

alapfeladat

ok IV. 

    93 Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok 

IV. 

    93 

  Rendszerezé

s, ismétlés 

A fegyveres 

munkavégz

és 

jogszabályi 

feltételei., 

A 

maroklőfeg

yver 

alkalmazás

ának esetei, 

feltételei és 

szabályai,A 

testi 

kényszer 

alaptechnik

ái és az 

intézkedése

93   Rendszerezés, 

ismétlés 

A fegyveres 

munkavégzés 

jogszabályi feltételei., A 

maroklőfegyver 

alkalmazásának esetei, 

feltételei és szabályai 

93 
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k taktikai 

végrehajtás

a 

  

XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazat 

54 345 01  

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 

2 éves szakképzés 

1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 

Tantárgy Témakör Témakör 

bontásban 

Szabadon 

felhasznál-ható 

órák 

Tantárgy Témakör Témakör bontásban Szabadon 

felhasznál-ható 

órák 

Rendvédel

mi szervek 

és 

alapfeladat

ok IV. 

    162 Rendészeti 

szakmai idegen 

nyelv 

    93 
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  Rendszerezé

s, ismétlés 

A fegyveres 

munkavégz

és 

jogszabályi 

feltételei. A 

maroklőfeg

yver 

alkalmazás

ának esetei, 

feltételei és 

szabályai,A 

testi 

kényszer 

alaptechnik

ái és az 

intézkedése

k taktikai 

végrehajtás

a,A 

szolgálatok

ra való 

felkészülés, 

a szolgálat 

átadására, 

átvételére 

és 

teljesítésére 

162   Nyelvi 

alapozás 

Nyelvi alapok 

áttekintése, felmérések 

nyelvi tesztek alapján, 

szóbeli interaktív 

kommunikációk, 

(a mindennapi 

eseményekről világ 

eseményei, önálló 

véleményalkotás 

irányított témákról) 

45 
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vonatkozó 

szabályok, 

szolgálati 

okmányok. 

,A 

rendezvény

biztosítás 

fogalma, 

helye, 

szerepe a 

vagyonvéde

lemben. A 

szolgálat 

ellátása 

során 

alkalmazhat

ó ellenőrző, 

átvizsgáló 

eszközök, 

azok 

jogszerű 

alkalmazás

a     

  Okmányfajták

, 

gépjárművekh

Szókincs bővítése 5 
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ez kapcsolódó 

kifejezések     

  Nyelvtani 

ismeretek és 

rendészeti 

szaknyelv 

fejlesztése 

Nyelvtani ismeretek és 

rendészeti szaknyelv 

fejlesztése 

43 
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XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

ágazathoz tartozó 

54 345 01 

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

(az 52 345 04 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ 

mellék-szakképesítéssel) 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, 

valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek 

hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet  

alapján készült. 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 54 34501 

Szakképesítés megnevezése: Közszolgálati ügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVIII. Rendészet és közszolgálat 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 70 óra, a 11. évfolyamot követően 70 

óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 
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Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: 

IV.A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel 

rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Foglalkoztatás I-II Állami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem  

Állami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Személy-és vagyonőri és 

közterület-felügyelői ismeretek 

gyakorlat 

Állami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai középfokú 

végzettség 

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok  

Állami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Társadalomismeret és 

kommunikáció  

Állami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Közszolgálati ügyintézői 

ismeretek  

Állami középfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Jogi ismeretek Állami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Önvédelmi és 

intézkedéstaktikai gyakorlat 

Állami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai középfokú 

végzettség 

Ügyviteli ismeretek Állami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 
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Rendészeti szakmai idegen 

nyelv  

Állami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Rendészeti szakmai informatika  Állami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Ügykezelési ismeretek Állami felsőfokú végzettség vagy 

rendvédelmi szakmai felsőfokú végzettség 

E-közigazgatási ismeretek Állami felsőfokú végzettség vagy szakmai 

középfokú végzettség 

Ügyfélszolgálati kommunikáció Állami felsőfokú végzettség vagy szakmai 

középfokú végzettség 

Ügyfélszolgálati panaszkezelés Állami felsőfokú végzettség vagy szakmai 

középfokú végzettség 
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Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 

első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi 

rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra 

jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 8 óra/hét 288 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  70 óra 

11. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

Ögy.  70 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2589 óra 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakközépiskola akkor a 11. évfolyamon 

72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakközépiskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1063 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2184 óra 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 

követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok 

közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma és az óraszámok oszthatósága miatt 

keletkezik!) 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

    

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozó: 

Összesen 
A tantárgy 

kapcsolódása 

4 4 8 4 

70 

3 1 

70 

3 2,5 19 12 18 11,5 

160 

19 12 

Összesen 8 12 4 5,5 31 29,5 31 

11655-16  

Magánbiztonság 

közszolgálati ügykezelő 

számára 

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem I. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

          4                       

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem II. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                1                 

Személy- és 

vagyonőri és 

közterület-

felügyelői ismeretek 

gyakorlat I. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

            1                     

Személy- és 

vagyonőri és 

közterület-

felügyelői ismeretek 

gyakorlat II. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                  1               
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11553-16  

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok 

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok I. 

fő szakképesítés 4                       4         

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok II. 

fő szakképesítés     8                   8         

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok III. 

fő szakképesítés           2             2         

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok IV. 

fő szakképesítés                 1       1         

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok 

gyakorlat 

fő szakképesítés       1                   1       

11556-16  

Társadalomismeret és 

szakmai kommunikáció 

Társadalomismeret 

és kommunikáció 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

            1                     

11632-16  

Közszolgálati ügyintéző 

alapfeladatok 

Közszolgálati 

ügyintézői 

ismeretek 

fő szakképesítés                     6         6   

Közszolgálati 

ügyintézői 

gyakorlat 

fő szakképesítés                   1,5   2   1,5     2 
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Jogi ismeretek I. fő szakképesítés           1             1         

Jogi Ismeretek II. fő szakképesítés                 2       2         

11654-16  

Rendvédelmi jog és 

közigazgatás 

Jogi ismeretek I. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

11552-16  

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat I. 

fő szakképesítés   4                       4       

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat II. 

fő szakképesítés       3                   3       

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat III. 

fő szakképesítés             1             1       

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat IV. 

fő szakképesítés                   1       1       

10069-12  

Irodai asszisztensi 

feladatok 

Ügyviteli ismeretek 

II. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                  1               

10067-12  

Gépírás, dokumentum 

készítés, iratkezelés 

Ügyviteli ismeretek 

I. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                  1               
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11657-16  

Rendészeti szakmai 

idegen nyelv 

Rendészeti szakmai 

idegen nyelv 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                1                 

11658-16  

Rendészeti szakmai 

informatika 

Rendészeti szakmai 

informatikai 

gyakorlat 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

            1                     

11555-16  

Ügykezelés a 

közszolgálatban 

Ügykezelési 

ismeretek I. 
fő szakképesítés                     4         4   

Ügykezelési 

ismeretek II. 
fő szakképesítés                       2,5         2,5 

11559-16  

E-közigazgatási 

ismeretek 

E-közigazgatás 

elmélete 
fő szakképesítés                     4         4   

E-közigazgatás 

gyakorlata 
fő szakképesítés                       2         2 

11560-16  

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció magyar és 

idegen nyelven 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 
fő szakképesítés                     3         3   

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 

gyakorlat 

fő szakképesítés                       3         3 

11385-12  

Magyar- és idegen 

nyelvű panaszkezelés 

Ügyfélszolgálati 

panaszkezelés 
fő szakképesítés                     2         2   

Ügyfélszolgálati 

panaszkezelés 

gyakorlat 

fő szakképesítés                       2,5         2,5 
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11553-16  

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok 

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok I. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok II. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok III. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok IV. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok 

gyakorlat 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

11552-16  

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat I. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat II. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 
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Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat III. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat IV. 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat 

52 345 04 

Közszolgálati 

ügykezelő 

                                  

Ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
helyi tanterv 

szerint 
                                  

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakközépiskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

    

9. 10. 11. 12. 

S
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 f
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5/13. 
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ő
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1/13. 2/14. 

A
 k

ét
 é

v
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o
s 

sz
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k
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s 

ö
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ó
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ám

a
 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A
 f

ő
 s

za
k

k
ép

e-
sí

té
sr

e 

v
o

n
at

k
o

zó
: 

Összesen 

A
 t

an
tá

rg
y
 

k
ap

cs
o

ló
d

ás
a 

144 144 288 144 
70 

108 36 
70 

93 78 

1488 453 1035 

589 372 

1996 

648 415 
160 

589 372 

2024 

Összesen 288 432 144 171 961 1063 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1222 óra (61,2%) 

  

1237 óra (56,6%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 774 óra (38,8%) 787 óra (43,4%) 

1
1

6
5

5
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Magánbiztonság és 

vagyonvédelem I. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g
y

k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   144 0   0 0 144 
144 0 

0 0 144 0 0   0 0 0 

Általános 

vagyonvédelmi és 

szolgálati ismeretek 

          36         36     36 0 0   0 0 0 

Személy- és 

vagyonvédelmi 

alapismeretek I. 

          9         9     9 0 0   0 0 0 

Személy- és 

vagyonvédelmi 

alapismeretek II. 

          9         9     9 0 0   0 0 0 
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Személy- és 

vagyonvédelmi 

ismeretek: személy és 

gépjármű be- és 

kiléptetésének 

szabályai 

          16         16     16 0 0   0 0 0 

Személy- és 

vagyonvédelmi 

ismeretek: recepciós 

szolgálat ellátásának 

szabályai 

          10         10     10 0 0   0 0 0 

Személy- és 

vagyonvédelmi 

ismeretek: bolti 

szolgálat ellátásának 

szabályai 

          10         10     10 0 0   0 0 0 

Személy- és 

vagyonvédelmi 

ismeretek: 

szállítmányok kísérése 

          18         18     18 0 0   0 0 0 

Támadáselhárító 

eszközök 
          18         18     18 0 0   0 0 0 

Közterület-felügyelői 

ismeretek 
          18         18     18 0 0   0 0 0 

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem II. 

5
2

 3
4
5
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4
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ö
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i 

ü
g

y
k
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0 0 0 0   0 0   31 0 31 

31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Személy- és 

vagyonvédelmi 

ismeretek: 

járőrszolgálat 

                31   31     31 0 0   0 0 0 
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szolgálat ellátásának 

szabályai 
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Személy- és 

vagyonőri és 

közterület-felügyelői 

ismeretek gyakorlat 

I. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g
y

k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 36   0 0 36 

36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Támadáselhárító 

eszközök gyakorlat I. 
            22       22     22 0 0   0 0 0 

Szállítmánykísérés 

gyakorlat 
            2       2     2 0 0   0 0 0 

Személyek ki- és 

beléptetése 
            4       4     4 0 0   0 0 0 

Közterület-felügyelői 

ismeretek gyakorlat 
            4       4     4 0 0   0 0 0 

Személy- és vagyonőri 

intézkedések 

gyakorlása I. 

            4       4     4 0 0   0 0 0 

Személy- és 

vagyonőri és 

közterület-felügyelői 

ismeretek gyakorlat 

II. 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g
y

k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   0 31 31 

31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Személy- és 

vagyonvédelmi 

ismeretek: a készenléti 

járőrszolgálat 

ellátásának szabályai 

és a speciális őrzés 

védelem 

                  11 11     11 0 0   0 0 0 

Személy- és vagyonőri 

intézkedések 

gyakorlása II. 

                  16 16     16 0 0   0 0 0 

Járőrszolgálat 

gyakorlat 
                  4 4     4 0 0   0 0 0 
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5
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Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok I. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

144 0 0 0   0 0   0 0 144 

0 144 

0 0 144 144 0   0 0 144 

A magyarországi 

rendvédelmi szervek 

története 

36                   36     36 36 0   0 0 36 

Rendvédelmi szervek 

alapismerete 
12                   12     12 12 0   0 0 12 

Munkavédelem és 

környezetvédelem 
6                   6     6 6 0   0 0 6 

Az egyes rendvédelmi 

szervek szervezete, 

feladatai, 

elhelyezkedésük a 

közigazgatási 

jogalkalmazás 

rendszerében 

18                   18     18 18 0   0 0 18 

A rendvédelmi 

szervek, személyek és 

egyéb rendészeti 

tevékenységet végző 

szervezetek 

intézkedései 

24                   24     24 24 0   0 0 24 

Közlekedési 

alapismeretek 
30                   30     30 30 0   0 0 30 

Büntetés-végrehajtási 

nevelési alapismeretek 
18                   18     18 18 0   0 0 18 

Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok II. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 288 0   0 0   0 0 288 

0 288 

0 0 288 288 0   0 0 288 

Általános szolgálati 

ismeretek  
    36               36     36 36 0   0 0 36 

A szolgálatellátás 

általános szabályai 
    36               36     36 36 0   0 0 36 
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Határrendészeti 

ismeretek 
    72               72     72 72 0   0 0 72 

Iparbiztonsági és 

katasztrófavédelmi 

alapismeretek 

    36               36     36 36 0   0 0 36 

Katasztrófavédelmi 

műszaki alapismeretek 
    36               36     36 36 0   0 0 36 

Tűzoltó és 

tűzmegelőzési 

ismeretek 

    72               72     72 72 0   0 0 72 

Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok III. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 0 0 0 0   72 0   0 0 72 

0 72 

0 0 72 72 0   0 0 72 

Rendőri szolgálati 

ismeretek 
          36         36     36 36 0   0 0 36 

A kényszerítő és a 

támadáselhárító 

eszközök 

          36         36     36 36 0   0 0 36 

Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok IV. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   31 0 31 

0 31 

0 0 31 36 0   0 0 36 

Rendszerezés, 

ismétlés 
                31   31     31 36 0   0 0 36 

Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok 

gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 0 0 0 36   0 0   0 0 36 

0 36 

0 0 36 0 36   0 0 36 

Általános szolgálati 

ismeretek gyakorlat 
      16             16     16 0 16   0 0 16 

Tűzoltási 

alapismeretek 

gyakorlat 

      10             10     10 0 10   0 0 10 
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Büntetés-végrehajtási 

alapismeretek 

gyakorlat 

      10             10     10 0 10   0 0 10 
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 Társadalomismeret 

és kommunikáció 

5
2

 3
4
5

 0
4

 K
ö

zs
zo

lg
ál

at
i 

ü
g
y

k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 36   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Pszichológiai 

alapismeretek 
          

 
10       10     10 0 0   0 0 0 

Szociológiai és 

szociálpszichológiai 

alapismeretek 

           6       6     6 0 0   0 0 0 

Kriminológia           
 

5       5     5 0 0   0 0 0 

A szóbeli 

kommunikáció 

alapismeretei 

          
 

6       6     6 0 0   0 0 0 

Metakommunikációs 

alapismeretek 
          

 
4       4     4 0 0   0 0 0 

Önismeret fejlesztése           
 

5       5     5 0 0   0 0 0 

1
1
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K
ö
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Közszolgálati 

ügyintézői ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

186 0 186 0 0   186 0 186 

Kormányablak 

ügyintéző ismeretek 
                    0 186   186 0 0   186 0 186 

Közszolgálati 

ügyintézői gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 47 47 
0 47 

0 62 109 0 55   0 62 117 

Szakmai 

kommunikációt 

fejlesztő gyakorlatok 

                  22 22     22 0 26   0 0 26 

Feladatellátásához 

nélkülözhetetlen 

személyes, társas és 

                  14 14     14 0 16   0 0 16 
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szakmai kompetenciák 

fejlesztésére 

Kormányablak 

ügyintéző gyakorlati 

ismeretek 

                  11 11   62 73 0 13   0 62 75 
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Jogi ismeretek 

I. 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít
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0 0 0 0   36 0   0 0 36 
0 36 

0 0 36 36 0   0 0 36 

Jogi 

alapismeretek 
          6         6     6 6 0   0 0 6 

Állam-, 

alkotmány-, 

nemzetközi 

jogi, és 

munkavédelmi 

alapismeretek 

          10         10     10 10 0   0 0 10 

Polgári jog 

alapjai 
          10         10     10 10 0   0 0 10 

Kriminalisztika           10         10     10 10 0   0 0 10 

Jogi Ismeretek 

II. 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   62 0 62 
0 62 

0 0 62 72 0   0 0 72 

Szabálysértési 

ismeretek 
                18   18     18 21 0   0 0 21 

Büntetőjog 

általános rész 
                12   12     12 14 0   0 0 14 

Büntetőjog 

különös rész 
                12   12     12 14 0   0 0 14 

Büntetőeljárás-

jogi és büntetés-

végrehajtási 

alapismeretek 

                12   12     12 14 0   0 0 14 
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Speciális 

kommunikációs 

ismeretek 

                8   8     8 9 0   0 0 9 
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Jogi ismeretek 

I. 
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Jogi 

alapismeretek 
          0         0     0 0 0   0 0 0 

Állam-, 

alkotmány-, 

nemzetközi 

jogi, és 

munkavédelmi 

alapismeretek 

          0         0     0 0 0   0 0 0 

Polgári jog 

alapjai 
          0         0     0 0 0   0 0 0 

Kriminalisztika           0         0     0 0 0   0 0 0 
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Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat I. 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

0 144 0 0   0 0   0 0 144 

0 144 

0 0 144 0 144   0 0 144 

Fizikai erőnlét 

fejlesztése I. 
  40                 40     40 0 40   0 0 40 

Önvédelmi 

alapismeretek I. 
  26                 26     26 0 26   0 0 26 

Önvédelmi 

fogások 

gyakorlása, 

rögzítése 

  42                 42     42 0 42   0 0 42 

Fegyvertechnikai 

és lövészeti 

alapismeretek I. 

  36                 36     36 0 36   0 0 36 

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat II. 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 108   0 0   0 0 108 

0 108 

0 0 108 0 108   0 0 108 

Önvédelem és 

közelharc 
      28             28     28 0 28   0 0 28 

Önvédelem és 

közelharc fogások 

gyakorlása 

      30             30     30 0 30   0 0 30 

A fizikai 

alkalmassági 
      32             32     32 0 32   0 0 32 
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követelményekre 

való felkészülés  

Lövészeti 

alapismeretek - a 

kiskaliberű 

tűzfegyverek 

      18             18     18 0 18   0 0 18 

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat III. 
fő

 s
za

k
k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 36   0 0 36 

0 36 

0 0 36 0 36   0 0 36 

A testi kényszer 

alapjai 
            18       18     18 0 18   0 0 18 

A testi kényszer 

alaptechnikái 
            18       18     18 0 18   0 0 18 
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Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat IV. 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 0 0 0 0   0 0   0 31 31 

0 31 

0 0 31 0 36   0 0 36 

A testi kényszer 

alaptechnikái és az 

intézkedések 

taktikai 

végrehajtása 

                  31 31     31 0 36   0 0 36 

1
0
0
6
9
-1

2
  

Ir
o
d
ai

 a
ss

zi
sz

te
n
si

 f
el

ad
at

o
k

 Ügyviteli 

ismeretek II. 

5
2
 3

4
5
 0

4
 K

ö
zs

zo
lg

ál
at

i 

ü
g
y
k
ez

el
ő

 
0 0 0 0   0 0   0 31 31 

31 0 
0 0 31 0 0   0 0 0 

Ügyviteli 

folyamatok 
                  11 11     11 0 0   0 0 0 

Marketing 

ismeretek 
                  8 8     8 0 0   0 0 0 

Időgazdálkodás                   4 4     4 0 0   0 0 0 

Nyomtatvány és 

adatbázis-kezelés 
                  8 8     8 0 0   0 0 0 

1
0
0
6
7
-1

2
  

G
ép

ír
ás

, 
d
o
k
u
m

en
tu

m
 

k
és

zí
té

s,
 i

ra
tk

ez
el

és
 

Ügyviteli 

ismeretek I. 

5
2
 3

4
5
 0

4
 K

ö
zs

zo
lg

ál
at

i 

ü
g
y
k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   0 31 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Vakírás alapjai                   25 25     25 0 0   0 0 0 

Dokumentumok 

szerkesztése, 

készítése 

                  3 3     3 0 0   0 0 0 

Levelezési 

ismeretek 
                  3 3     3 0 0   0 0 0 
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1
1
6
5
7
-1

6
  

R
en

d
és

ze
ti

 s
za

k
m

ai
 i

d
eg

en
 n

y
el

v
 

Rendészeti 

szakmai idegen 

nyelv 

5
2
 3

4
5
 0

4
 K

ö
zs

zo
lg

ál
at

i 
ü
g
y
k
ez

el
ő

 0 0 0 0   0 0   31 0 31 

31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Nyelvi alapozás                 7   7     7 0 0   0 0 0 

Okmányfajták, 

gépjárművekhez 

kapcsolódó 

kifejezések 

                12   12     12 0 0   0 0 0 

Nyelvtani 

ismeretek és 

rendészeti 

szaknyelv 

fejlesztése 

                12   12     12 0 0   0 0 0 
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1
1
6
5
8
-1

6
  

R
en

d
és

ze
ti

 s
za

k
m

ai
 i

n
fo

rm
at

ik
a 

Rendészeti szakmai 

informatikai 

gyakorlat 

5
2
 3

4
5
 0

4
 K

ö
zs

zo
lg

ál
at

i 
ü
g
y
k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 36   0 0 36 

36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Rendészeti 

szövegszerkesztés 

alapjai 

            22       22     22 0 0   0 0 0 

Rendészeti 

nyilvántartó és 

ügyintéző 

programok, 

híradástechnikai 

eszközök 

            8       8     8 0 0   0 0 0 

Adminisztrációs 

tevékenység a 

rendészeti munkában 

            6       6     6 0 0   0 0 0 

1
1
5
5
5
-1

6
  

Ü
g
y

k
ez

el
és

 a
 k

ö
zs

zo
lg

ál
at

b
an

 Ügykezelési 

ismeretek I. 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

124 0 124 0 0   124 0 124 

Az ügyiratkezelés 

szabályozása 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Az ügyiratkezelés 

folyamata 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Adatvédelem és 

információszabadság 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

A titkos ügykezelés 

alapismeretei 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 
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Ügykezelési 

ismeretek II. 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 78 78 0 0   0 78 78 

Iratminták fajtái                     0   21 21 0 0   0 21 21 

Iratminták formai, 

tartalmi jellemzői 
                    0   20 20 0 0   0 20 20 

Szövegszerkesztés, 

ikató program 

kezelése, 

elektronikus 

ügyintézés 

                    0   19 19 0 0   0 19 19 

Iratminták készítése                     0   18 18 0 0   0 18 18 
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1
1
5
5
9
-1

6
  

E
-k

ö
zi

g
az

g
at

ás
i 

is
m

er
et

ek
 

E-közigazgatás 

elmélete 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

124 0 124 0 0   124 0 124 

E-közigazgatás 

alapjai 
                    0 62   62 0 0   62 0 62 

E-ügyvitel                     0 31   31 0 0   31 0 31 

A közigazgatási 

hatósági eljárás 

szabályai az ügyek 

kezelés során 

                    0 31   31 0 0   31 0 31 

E-közigazgatás 

gyakorlata 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 62 62 0 0   0 62 62 

A közigazgatás 

informatikai 

támogatása 

                    0   21 21 0 0   0 21 21 

Elektronikus 

közigazgatás 
                    0   21 21 0 0   0 21 21 

Elektronikus 

ügyintézés 
                    0   20 20 0 0   0 20 20 

1
1
5
6
0

-1
6
  

Ü
g
y
fé

ls
zo

lg
ál

at
i 

k
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

 m
ag

y
ar

 

és
 i

d
eg

en
 n

y
el

v
en

 Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
93 0 93 0 0   93 0 93 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 

alapjai 

                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 
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magyar és idegen 

nyelven 

Kommunikációs 

technikák 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Ügyfélszolgálati 

kommunikáció 

gyakorlat 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 93 93 0 0   0 93 93 

Ügyfélszolgálati 

kompetenciák 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Ügyféltípusok, 

kommunikációs 

stílusok 

                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Ügyfélszolgálati 

kommunikációs 

gyakorlatok 

magyar és idegen 

nyelven 

                    0   31 31 0 0   0 31 31 

1
1
3
8
5
-1

2
  

M
ag

y
ar

- 
és

 i
d
eg

en
 

n
y
el

v
ű
 p

an
as

zk
ez

el
és

 Ügyfélszolgálati 

panaszkezelés 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
62 0 62 0 0   62 0 62 

Az ügyfélközpontú 

problémakezelés 

szempontjai  

                    0 22   22 0 0   22 0 22 

Az ügyfélszolgálati 

panaszügyek fajtái 
                    0 30   30 0 0   30 0 30 
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Reklamáció, 

panaszkezelés 

kommunikációja 

                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Ügyfélszolgálati 

panaszkezelés 

gyakorlat 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 77 77 0 0   0 77 77 

Szóbeli panasz 

kezelése 
                    0   28 28 0 0   0 28 28 

Írásbeli panasz 

kezelése 
                    0   20 20 0 0   0 20 20 

Ügyfélszolgálati 

panaszkezelés 

gyakorlatok 

magyar és idegen 

nyelven 

                    0   29 29 0 0   0 29 29 

1
1
5
5
3
-1

6
  

R
en

d
v
éd

el
m

i 
sz

er
v

ek
 é

s 

al
ap

fe
la

d
at

o
k

 

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok I. 

5
2
 3

4
5
 0

4
 

K
ö
zs

zo
lg

ál
at

i 

ü
g
y
k
ez

el
ő

 0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

A magyarországi 

rendvédelmi 

szervek története 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok II. 5
2
 3

4
5
 0

4
 

K
ö
zs

zo
lg

á

la
ti

 

ü
g
y
k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 
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Általános 

szolgálati 

ismeretek  

                    0     0 0 0   0 0 0 

A szolgálatellátás 

általános szabályai 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Határrendészeti 

ismeretek 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Iparbiztonsági és 

katasztrófavédelmi 

alapismeretek 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Katasztrófavédelmi 

műszaki 

alapismeretek 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Tűzoltó és 

tűzmegelőzési 

ismeretek 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok III. 

5
2
 3

4
5
 0

4
 K

ö
zs

zo
lg

ál
at

i 

ü
g
y
k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Rendőri szolgálati 

ismeretek 
                    0     0 0 0   0 0 0 

A kényszerítő és a 

támadáselhárító 

eszközök 

                    0     0 0 0   0 0 0 
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Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok IV. 

5
2
 3

4
5
 0

4
 

K
ö
zs

zo
lg

ál
at

i 

ü
g
y
k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Rendszerezés, 

ismétlés 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok 

gyakorlat 
5
2
 3

4
5
 0

4
 K

ö
zs

zo
lg

ál
at

i 
ü
g
y
k
ez

el
ő

 0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Általános 

szolgálati 

ismeretek 

gyakorlat 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Tűzoltási 

alapismeretek 

gyakorlat 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Büntetés-

végrehajtási 

alapismeretek 

gyakorlat 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok 

5
2
 3

4
5
 0

4
 

K
ö
zs

zo
lg

ál
at

i 

ü
g
y
k
ez

el
ő

 0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

A magyarországi 

rendvédelmi 

szervek története 

                    0     0 0 0   0 0 0 
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Rendvédelmi 

szervek 

alapismerete 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Munkavédelem és 

környezetvédelem 
                    0     0 0 0   0 0 0 

1
1
5
5
2
-1

6
  

Ö
n
v
éd

el
em

 é
s 

in
té

zk
ed

és
ta

k
ti

k
a 

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat I. 

5
2
 3

4
5
 0

4
 K

ö
zs

zo
lg

ál
at

i 
ü
g
y
k
ez

el
ő

 0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Fizikai erőnlét 

fejlesztése I. 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelmi 

alapismeretek I. 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelmi fogások 

gyakorlása, 

rögzítése 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Fegyvertechnikai 

és lövészeti 

alapismeretek I. 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat II. 

5
2
 3

4
5
 0

4
 

K
ö
zs

zo
lg

ál
at

i 

ü
g
y
k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Önvédelem és 

közelharc 
                    0     0 0 0   0 0 0 
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Önvédelem és 

közelharc fogások 

gyakorlása 

                    0     0 0 0   0 0 0 

A fizikai 

alkalmassági 

követelményekre 

való felkészülés 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Lövészeti 

alapismeretek - a 

kiskaliberű 

tűzfegyverek 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat III. 

5
2
 3

4
5
 0

4
 K

ö
zs

zo
lg

ál
at

i 

ü
g
y
k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

A testi kényszer 

alapjai 
                    0     0 0 0   0 0 0 

A testi kényszer 

alaptechnikái 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat IV. 

5
2
 3

4
5
 0

4
 K

ö
zs

zo
lg

ál
at

i 

ü
g
y
k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

A testi kényszer 

alaptechnikái 
                    0     0 0 0   0 0 0 

A fizikai 

alkalmassági 
                    0     0 0 0   0 0 0 
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követelményekre 

való felkészülés III. 

Önvédelem és 

intézkedéstaktika 

gyakorlat 

5
2
 3

4
5
 0

4
 K

ö
zs

zo
lg

ál
at

i 
ü
g
y
k
ez

el
ő

 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 0 0 0 0   0 0 0 

Fizikai erőnlét 

fejlesztése I. 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelmi 

alapismeretek I. 
                    0     0 0 0   0 0 0 

Önvédelmi fogások 

gyakorlása, 

rögzítése 

                    0     0 0 0   0 0 0 

Ágazati szakmai 

kompetenciák erősítése h
el

y
i 

ta
n
te

rv
 

sz
er

in
t 

0 0 0 0             46 
46 0 

0 0 46 0 0   0 0 0 

 

3. számú táblázat 

A nem a főszakképesítéshez kapcsolódó óraszámok megoszlása: 

52 345 04 Közszolgálati ügykezelő 407 óra 

helyi tanterv szerint 46 óra 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 

tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A mellék-szakképesítés óraszámai: 

XXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazat XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazat 

54 345 01  

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 

54 345 01  

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 

52 345 04 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ  

mellék-szakképesítéssel 

52 345 04 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ mellék-szakképesítés nélkül 

5 éves képzés közismereti oktatással 5 éves képzés közismereti oktatással 

11. évfolyam 11. évfolyam 

Tantárgy Témakör Témakör 

bontásban 

Szabadon 

felhasználható 

órák 

Tantárgy Témakör Témakör bontásban Szabadon 

felhasználható 

órák 
    

Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok 

III. 

    36 

    

  Rendőri 

szolgálati 

ismeretek 

A rendőr magatartására 

vonatkozó általános 

szabályok.  

Parancs, utasítás 

fogalma, 

végrehajtásának rendje.  

Alapvető alaki 

előírások: megjelenés, 

öltözködés, ápoltság. 

Alaki fogások 

26 
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gyakorlása. Fordulatok, 

hátraarc  

Az egyenruha 

viselésének szabályai.  

    

  A kényszerítő 

és a 

támadáselhárít

ó eszközök 

Lőfegyverhasználat 

szabályai, Mikor kell a 

rendőrnek a fegyverét 

használnia, Mikor tilos 

a Lőfegyverhasználat, 

minek kell megelőznie a 

lőfegyverhasználatot 

10 

    

Jogi ismeretek 

I. 

    108 

    

  Jogi 

alapismeretek 

A jogalkotás jellemzői, 

fajtái, szervei, 

szakaszai, folyamata,A 

jogalkalmazás fogalma, 

szakaszai, fajtái 

20 

    

  Állam-, 

alkotmány-, 

nemzetközi 

jogi, és 

munkavédelm

Magyarország 

Alaptörvényének célja, 

szerkezete, alapelvei. 

,Az alkotmányosság 

fogalma és 

40 
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i 

alapismeretek 

követelményei. A 

Munkavédelmi törvény 

alapvető szabályai 

    

  Polgári jog 

alapjai 

A Polgári 

Törvénykönyv 

szerkezete. ,A 

személyhez fűződő 

jogok védelmének 

polgári jogi eszközei,A 

tulajdonjog alanya, 

tárgya és tartalma,A 

birtok, a birtok fajtái 

30 

    

  Kriminalisztik

a 

A kriminalisztika 

fogalma, tárgya, 

felosztása.,A 

krimináltechnika 

fogalma, rendszere. ,A 

büntetőeljárási 

cselekményekkel 

kapcsolatos 

krimináltaktikai 

ajánlások és módszerek. 

18 

    

Rendvédelmi 

szervek és 

    54 
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alapfeladatok 

gyakorlat     

  Általános 

szolgálati 

ismeretek 

gyakorlat 

Alaki és öltözködési 

szabályok. 

15 

    

  Tűzoltási 

alapismeretek 

gyakorlat 

A különböző 

halmazállapotú anyagok 

égésének sajátosságai, 

jellemzése.,Tűzoltóany

agokra vonatkozó 

gyakorlati ismeretek. 

24 

    

  Büntetés-

végrehajtási 

alapismeretek 

gyakorlat 

A börtön sajátos 

környezete, a börtön 

személyzete, a 

fogvatartotti hierarchia, 

informális háló 

15 

    

Testnevelés     54     

    Erősítő gyakorlatok,  24     

    Futás aerob edzések, 30 

12. évfolyam 12. évfolyam 

Tantárgy Témakör Témakör 

bontásban 

Szabadon 

felhasználható 

órák 

Tantárgy Témakör Témakör bontásban Szabadon 

felhasználható 

órák 
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Rendvédel

mi szervek 

és 

alapfeladat

ok IV. 

    46,5 Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok 

IV. 

    46,5 

  Rendszerezé

s, ismétlés 

A fegyveres 

munkavégz

és 

jogszabályi 

feltételei., 

A 

maroklőfeg

yver 

alkalmazás

ának esetei, 

feltételei és 

szabályai 

46,5   Rendszerezés, 

ismétlés 

A fegyveres 

munkavégzés 

jogszabályi feltételei., A 

maroklőfegyver 

alkalmazásának esetei, 

feltételei és szabályai 

46,5 

    

Jogi Ismeretek 

II. 

    62 

    

  Szabálysértési 

ismeretek 

Leggyakoribb 

szabálysértések és 

tényállásai 

10 

    

  Büntetőjog 

általános rész 

A Büntető 

Törvénykönyv (Btk.) 

szerkezete.  

10 
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  Büntetőjog 

különös rész 

Általános törvényi 

tényállás szerkezete, 

elemei. ,A katonákra 

vonatkozó 

rendelkezések 

10 

    

  Büntetőeljárás

-jogi és 

büntetés-

végrehajtási 

alapismeretek 

Büntethetőségi 

akadályok rendszere.  

22 

    

  Speciális 

kommunikáci

ós ismeretek 

Sajtóreferensek feladata 

, felelőssége 

10 

    

Önvédelem és 

intézkedéstakti

ka gyakorlat 

IV. 

    93 

    

  A testi 

kényszer 

alaptechnikái 

és az 

intézkedések 

taktikai 

végrehajtása 

 

  

A testi kényszer 

alaptechnikái és az 

intézkedések taktikai 

végrehajtása 

93 
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5/13. évfolyam 5/13. évfolyam 

Tantárgy Témakör Témakör 

bontásban 

Szabadon 

felhasznál-ható 

órák 

Tantárgy Témakör Témakör bontásban Szabadon 

felhasznál-ható 

órák 

Rendvédel

mi szervek 

és 

alapfeladat

ok IV. 

    93 Rendvédelmi 

szervek és 

alapfeladatok 

IV. 

    93 

  Rendszerezé

s, ismétlés 

A fegyveres 

munkavégz

és 

jogszabályi 

feltételei., 

A 

maroklőfeg

yver 

alkalmazás

ának esetei, 

feltételei és 

szabályai,A 

testi 

kényszer 

alaptechnik

ái és az 

intézkedése

93   Rendszerezés, 

ismétlés 

A fegyveres 

munkavégzés 

jogszabályi feltételei., A 

maroklőfegyver 

alkalmazásának esetei, 

feltételei és szabályai 

93 
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k taktikai 

végrehajtás

a 

 

 

 

 

 

  

XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazat 

54 345 01  

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 

2 éves szakképzés 

1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 

Tantárgy Témakör Témakör 

bontásban 

Szabadon 

felhasznál-ható 

órák 

Tantárgy Témakör Témakör bontásban Szabadon 

felhasznál-ható 

órák 

Rendvédel

mi szervek 

és 

alapfeladat

ok IV. 

    162 Rendészeti 

szakmai idegen 

nyelv 

    93 



 

1134 

 

  Rendszerezé

s, ismétlés 

A fegyveres 

munkavégz

és 

jogszabályi 

feltételei. A 

maroklőfeg

yver 

alkalmazás

ának esetei, 

feltételei és 

szabályai,A 

testi 

kényszer 

alaptechnik

ái és az 

intézkedése

k taktikai 

végrehajtás

a,A 

szolgálatok

ra való 

felkészülés, 

a szolgálat 

átadására, 

átvételére 

és 

teljesítésére 

162   Nyelvi 

alapozás 

Nyelvi alapok 

áttekintése, felmérések 

nyelvi tesztek alapján, 

szóbeli interaktív 

kommunikációk, 

(a mindennapi 

eseményekről világ 

eseményei, önálló 

véleményalkotás 

irányított témákról) 

45 
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vonatkozó 

szabályok, 

szolgálati 

okmányok. 

,A 

rendezvény

biztosítás 

fogalma, 

helye, 

szerepe a 

vagyonvéde

lemben. A 

szolgálat 

ellátása 

során 

alkalmazhat

ó ellenőrző, 

átvizsgáló 

eszközök, 

azok 

jogszerű 

alkalmazás

a     

  Okmányfajták

, 

gépjárművekh

Szókincs bővítése 5 
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ez kapcsolódó 

kifejezések     

  Nyelvtani 

ismeretek és 

rendészeti 

szaknyelv 

fejlesztése 

Nyelvtani ismeretek és 

rendészeti szaknyelv 

fejlesztése 

43 
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