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BEVEZETŐ 

Az iskola hivatalos elnevezése: Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma 

Mottója: Nevelni és tanítani! 

Iskolánk több mint hatvan éves múltra tekint vissza. 

A kezdetben Vegyipari Technikumként országos elismertségnek örvendő intézmény ma 

Veszprém egyik legnagyobb létszámú szakképzést folytató iskolája. 

Szakképzés vonatkozásában mindig alkalmazkodni tudott a gazdaság elvárásaihoz. 

Vegyész, majd alumíniumipari, később híradástechnikai szakembereket bocsátott az ipar 

rendelkezésére. A piacgazdaság igényeinek megfelelően alakította újjá képzését a világbank 

támogatásával. Ennek lényege, hogy a szakképzést a réginél alaposabb, általános képzés 

előzi meg. Így a tanulók az érettségi vizsgát követően bármilyen felsőfokú oktatási 

intézménybe jelentkezhetnek továbbtanulásra.  

Jelenleg hat ágazatban - vegyipar XIV, vegyész XV, gépészet IX, informatika XIII, szociális 

III (nyelvi előkészítővel), és környezetvédelem XXXIII -  történik a beiskolázás szakgimnáziumi 

osztályokba nappali tagozaton. 

Azok a tanulók, akik az érettségit követően az iskolai szakmai képzést választják, az iskola 

által felkínált OKJ szakokon középfokú szakmai végzettséget szerezhetnek. 

a 2017-18-s tanévtől szakközépiskolai érettségi után komplex rendszerű vizsgával 

54 524 01 Laboratóriumi technikus 

54 850 01 Környezetvédelmi technikus 

54 213 05 Szoftverfejlesztő 

54 521 03 Gépgyártás-technológiai technikus  

54 523 04 Mechatronikai technikus 

54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus kimenettel, 

a 2020-21-s tanévtől szakgimnáziumi érettségi után komplex rendszerű vizsgával 

54 524 01 Vegyész technikus  

54 850 01 Környezetvédelmi technikus 

54 213 05 Szoftverfejlesztő 
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54 521 03 Gépgyártás-technológiai technikus  

54 523 04 Mechatronikai technikus 

54 521 06 Műanyagfeldolgozó technikus kimenettel  

a 2022-23-s tanévtől kezdve  

az 54 761 02 Kisgyermekgondozó, – nevelő kimenettel kibővülve 

zárul a képzés. 

Az iskola földrajzi működési területe a szakmai képzésben alapvetően Veszprém megye, 

de területi beiskolázás miatt a szomszédos megyékből is várjuk a tanulókat. 

A kifutó szakközépiskolai osztályokból környezetvédelem-vízgazdálkodás 14. és 

informatika 7. szakmacsoportban 1-1 osztály, vegyipari 8. és gépészet 5. szakmacsoportban 

2-2 osztály működik utoljára a 2019-20 tanévben.  

Iskolánk lehetőségeihez mérten bekapcsolódik a VSZC által szervezett felnőttoktatásba és 

-képzésbe. 

a) AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

aa) Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 
feladatai, eszközei, eljárásai 

Iskolánk alapfeladatának a tanulók személyiségének és képességének fejlesztését, az 

érettségi és a szakmai vizsgára való felkészítést tekinti, tiszteletben tartva a szülő és 

gyermeke gondolat- lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való jogát. Az ismeretek, a tudás 

átadása mellett nem feledkezik meg a nevelésről sem, úgy, hogy a tanulók mindenekfelett 

álló érdeke érvényesüljön, bármiféle megkülönböztetés nélkül, őket egyenlő bánásmódban 

részesítve. 

E kiemelt cél megvalósítása érdekében fontos részfeladatának tekinti a 

– kreativitás fejlesztését, 

– tehetséggondozást, 

– tapasztalati (gyakorlatorientált) tanítást, 

– társadalmi beilleszkedés segítését, 

– hátrányok csökkentését, 

– nemzeti kultúra közvetítését, 
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– hagyományőrzést, 

– természetes és mesterséges környezet védelmét, 

– egészséges életmódra való nevelést, 

– gazdasági ismeretek bővítését, 

– az emberi élet védelmét. 

 

Amennyiben iskolánkat sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézséggel küzdő gyermek látogatja, a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve és a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság megállapításai alapján az 

igazgató dönt a tanulóval összefüggő pedagógiai tevékenység részleteiről.  

ab) A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az emberek lelki, viselkedésbeli tulajdonságai örökletes gyökerűek. 

A veleszületett tulajdonságok, a jók és a rosszak egyaránt, külső hatásokkal 

befolyásolhatók, neveléssel változtathatók. 

A pedagógus rendkívül fontos feladata, hogy az ismeretek átadása mellett formálja a 

rábízott tanulók személyiségét. Éljen a nevelés nyújtotta lehetőségekkel, mert ezek a 

tényezők jelentősebbek lehetnek a biológiai faktoroknál. 

Iskolánkban középfokú nevelés-oktatás folyik. Ennél a korosztálynál óriási gondként 

jelentkezik az, hogy a tanulók már túl vannak az emberi személyiséget döntő mértékben 

meghatározó életkori szakaszokon és a serdülőkor önmagában is sajátos problémákat 

hordoz magában. Tovább nehezíti a helyzetet az „új világ” megváltozott, részben még 

kialakulatlan értékrendje, a digitális eszközök fokozott, esetenként mértéktelen használata, 

a virtuális világ átvitele a  valós életbe, a család szocializáló szerepének megváltozása (válás, 

munkanélküliség, anyagi nehézségek) a pedagógus tekintélyének, társadalmi 

elismertségének csökkenése. 

Mindezen nehézségek ellenére minden pedagógusnak, az osztályfőnököknek különösen, 

vállalniuk kell a személyiségfejlesztéssel járó feladatokat, így többek között nevelni kell 

tanulóinkat a folyamatos tanulásra, a konfliktuskezelésre, a kudarcok tűrésére, a külső 

megjelenés fontosságára, alkalmazkodóképesség kialakítására, a tudás fontosságának 
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felismerésére, empátiaképességre, kommunikációs-képességre és sorolhatnánk tovább a 

feladatokat. 

A személyiségformáláshoz kölcsönös bizalmon alapuló tanár-diák, tanár-szülő kapcsolat 

szükséges, és elengedhetetlen feltétele a pedagógus személyes példamutatása is. 

A Boldog iskola program 

Iskolánk sikeresen pályázott a 2019/2020-as tanévben a Boldog iskola cím elnyeréséért. 

A program a pozitív pszichológia módszereivel dolgozik, mind a diákok, mind pedig a 

pedagógusok jólétét célozva. A módszer segítségével, összhangban iskolánk mottójával, 

optimista, boldog, magabiztos és kitartó diákokat nevelhetünk, akik így pozitív énképpel 

rendelkező felnőtté válhatnak. 

A program keretében havonta legalább egy Boldogságórát tartunk az intézményben. A 

Boldogságórákat dokumentáljuk, amely a pályázat elnyerésének egyik alapfeltétele.  

Iskolánkban 2 tanulói csoportban valósítjuk meg a Boldogságórákat a 

Kisgyermekgondozó- és nevelő szakképesítés 9. és 10. évfolyamán. 

A program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a 

boldogság különböző összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök sorrendben: 

1. Boldogságfokozó hála 

2. Optimizmus gyakorlása 

3. Kapcsolatok ápolása 

4. Boldogító jócselekedetek 

5. Célok kitűzése és elérése 

6. Megküzdési stratégiák 

7. Apró örömök élvezete 

8. Megbocsátás 

9. Testmozgás 

10. Fenntartható boldogság 
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Az egyes témakörökhöz a programot kidolgozó szakmai csapat oktatási segédanyagot 

biztosít, amely az egyes témák elméletei hátterét, a hozzá kapcsolódó feladatokat is 

tartalmazza. 

Iskolánk nevelőtestülete elkötelezett abban, hogy hozzásegítse iskolánk diákjait ahhoz, 

hogy eredményesen és valóban boldogan lépjenek a felnőtté válás útjára. 

ac) Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Az iskola igen fontos színtér a diákok életében, mivel napjuk igen nagy részét itt töltik. 

Ezért fontos, hogy mind testileg, mind lelkileg jól érezzék magukat ebben a közegben. 

Szűkebb környezetünk közvetlen hatást gyakorol testünkre és lelkünkre is, így fontos 

tényezője a testi és lelki egészségnek. Emellett nem elhanyagolható az iskola 

információátadó, szemléletformáló szerepe sem, amely elősegíti, hogy diákjainkból minden 

szempontból egészséges felnőttek váljanak.  

Iskolánk lehetőséget biztosít tantárgyi keretek között az egészséges életre való felkészülés 

elméleti alapjainak elsajátításához. Ez elsősorban a biológia illetve a komplex 

természettudomány tantárgyak oktatásához kapcsolható, ahol az emberi test felépítésének 

és működésének alapjaival és az ezekhez kapcsolódó egészségtani alapokkal ismertetjük meg 

a tanulókat. Ezt erősíti más tantárgyak egészségtani vonatkozásainak hangsúlyozása, melyek 

szintén nevelő hatással bírnak, így fontos, hogy az ezekben megjelenő, ide kapcsolható 

elemeket összefüggésbe hozzuk az eddig tanultakkal, és egyfajta visszacsatolás útján 

folyamatosan építkezzünk az eddig elsajátított elemekre. 

A testi és lelki egészség nevelésének fontos színtere az osztályfőnöki óra. Akár kötött 

módon, adott témák feldolgozásával, akár kötetlen formában, aktuálisan felmerülő kérdések 

megvitatása révén kerülnek szóba egészségfejlesztő kérdések, a kortárscsoport hatását 

érdemes kihasználni a nevelés megerősítésére. 

Az egészségnevelésben fontos szerepet játszik a pedagógusok mellett az iskolai védőnő, 

az iskolaorvos és az iskolapszichológus is. Személyes példamutatással, segítségnyújtással és 

információk átadásával lehetőségük nyílik arra, hogy az iskola diákjait egy egészségesebb élet 

felé segítsék. A problémás esetek felderítésében és kezelésében elsősorban a védőnő és az 

iskolapszichológus munkája mérvadó, de mindig alkalmazkodnunk kell a diákok 

sajátosságaihoz, amennyiben ezt igénylik. 



 

6 
 

Az egészségnevelés gyakorlati megvalósulása, főként a testi egészség területén az iskolai 

testnevelés órák feladata. A mindennapos testnevelés bevezetésével a mindennapi mozgás 

lehetőségét teremtjük meg, ami egy egészséges életkezdet alapjait adja meg.  

Iskolánk pedagógus közössége lehetőséget biztosít egészségnap szervezésére is, illetve a 

diákok igényeihez alkalmazkodva, a diáknap megszervezése is az egészségnevelés jegyében 

történik.  

Iskolánk tehát mind elméleti, mind gyakorlati szempontú célokat tűz ki maga elé az 

egészségnevelés területén, melyeket igyekszünk a rendelkezésre álló eszközök segítségével 

a lehető legmagasabb szinten megvalósítani. 

ad) A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 
feladatok 

Az iskolába beiratkozott tanulók alkotják a legnagyobb, ún. iskolai közösséget. 

Fontos pedagógiai feladatunk ennek a közösségnek a formálása, az iskolához, a 

pedagógusokhoz, a diáktársakhoz való érzelmi kötődés és felelősségtudat kialakítása. 

Az érzelmi kötődés kialakítása és erősítése érdekében meg kell ismertetni tanulóinkkal az 

iskola történetét, hagyományait, eredményeit, a városban és a régióban betöltött szerepét 

(iskolamúzeum, osztályfőnöki órák témája, iskolaújság, iskolarádió, iskola honlapja, 

közösségi oldal, tanulói hirdetés stb.). 

Ugyancsak az iskola közösségéhez való tartozást erősítik a közös iskolai rendezvények: 

ünnepélyek, megemlékezések, kulturális bemutatók, sulinap, karácsonyi hangverseny, 

projektnap, versenyek.  

Nyilvános elismerésben (dicséretben, jutalomban) kell részesíteni azokat a tanulókat, akik 

az átlagosnál többet tesznek annak érdekében, hogy öregbítsék iskolánk jó hírét. (A 

jutalmazás anyagi fedezetét az iskola alapítványa biztosítja.) Ugyanakkor el kell marasztalni 

azokat a tanulókat, akik fegyelmezetlen magatartásukkal, hanyagságukkal, kötelezettségük 

elmulasztásával vétenek az iskolai közösség ellen. 

Az iskola egy másik, napjainkban sajnos egyre kisebb jelentőséggel bíró közösségi 

csoportját alkotják az évfolyamok. Ennek elsődleges oka az, hogy az évfolyamot alkotó 

valamennyi osztály más-más szakmacsoportba tartozik. Néhány olyan iskolai rendezvény van 

csupán, ami segít abban, hogy az évfolyamok megismerjék egymást (elsősavató, 

évfolyamszintű vetélkedő, szalagavató, környezetvédelmi akciókban való részvétel). 
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Szükséges tehát, hogy az osztályfőnöki munkaközösség teremtsen újabb alkalmakat arra, 

hogy az évfolyamokba tartozó osztályok szorosabb kapcsolatba kerülhessenek egymással. 

Hasonlóan fontosnak tartjuk az egyes szakokon tanulók összefogását, számukra 

szakszintű rendezvényekkel lehet közösséget teremteni. 

Az iskolai élet legkisebb, egyben legfontosabb csoportját az osztályközösségek alkotják. 

Az osztályközösségek formálásában kulcsszerepe az osztályfőnöknek van, de a szaktanárok 

is sokat tehetnek annak érdekében, hogy jó szellemű, egységes törekvésű osztályok 

alakuljanak ki. 

E közösség kialakításának elengedhetetlen feltétele a tanulók személyiségének, családi 

hátterének megismerése. Ez rendkívül időigényes, sok fáradsággal járó munka. Igényli a 

tanulókkal és szülőkkel való beszélgetést, a megfigyelést, a minél több együttlétet az 

osztályfőnök részéről. Az osztályközösség formálásának legfontosabb színterei az 

osztályfőnöki órák, osztálykirándulások, osztályszintű programok, színház-, kiállítás- és 

mozilátogatások, vetélkedők. Az osztályfőnök problémái megoldásához segítséget kaphat az 

ifjúságvédelmi felelőstől, a védőnőtől, az iskolaorvostól, a pszichológustól, az iskola 

igazgatójától. 

Az iskolai közösségek kialakításában közös munkát végeznek a tantestület tagjai, a 

tanulók, valamint a szülők. A kapcsolattartás részletes szabályozását az iskola SZMSZ-e 

tartalmazza.  

ae) A pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 
osztályfőnök feladatai 

(1) A pedagógusok feladatai 
 
A pedagógusok feladata kiemelten, hogy: 

 munkaidejében az iskolában tartózkodjon, és az oktatással, neveléssel kapcsolatos 

feladatokkal foglalkozzon. Részt vegyen a munkaidején kívül eső iskolai rendezvényeken is. 

 munkakörét a mindenkori tantárgyfelosztásnak megfelelően látja el, szükség esetén 

helyettesíti hiányzó kollégáját 

 felkészül a foglalkozások, a tanítási órák megtartására, elvégzi az előkészítésükkel 

kapcsolatos pedagógiai feladatokat. Az érvényes intézményi pedagógiai programnak, a helyi 
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tantervnek és a munkaközösség-vezetők iránymutatásainak megfelelően, felelősséggel és 

önállóan, saját módszerei és a jóváhagyott tanmenete szerint tanít. 

 törekszik a tanulók egyenletes terhelésére. A tanulók felkészülését úgy tervezi, hogy 

otthoni munkájuk (írásbeli, memoriter, tananyag-elsajátítás) ne haladja meg a tanóra 

időtartamát. 

 segíti a felzárkóztatásra szoruló diákokat, menedzseli a tehetséges tanulókat. 

 adminisztratív, szervezési és vizsgáztatási feladatokat lát el, amelyeket a nevelő-

oktató munkája szükségessé tesz, illetve az érvényes jogszabályok előírnak 

 szoros munkakapcsolatot alakít ki tanítványai osztályfőnökével 

 tanítási napokon naponta ellenőrzi a tanári hirdetőt és a hivatalos elektronikus 

üzeneteit is 

 jó kapcsolatot alakít ki tanítványai szüleivel 

 az iskolai óvó-védő rendszabályokat betartja 

 az iskolai etikai elvárásoknak megfelel 

A pedagógusok intézményi feladatait részletesen a munkaköri leírások tartalmazzák.  

(2) Az osztályfőnöki munka tartalma 

 Az osztályfőnök elsőrendű feladata az osztályába járó tanulók segítése, hogy 

tanulmányaikat sikeresen elvégezhessék. Ennek megfelelően kiemelt figyelmet 

fordít a tanulók tanulmányi előmenetelére, segíti mind a felzárkóztatást, mind a 

tehetséggondozást.  

 Szorosan együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal.  

 Összefogja az osztályközösséget, szervezi annak életét. 

  A tanulókat az iskolai élettel kapcsolatos tudnivalókkal ellátja.  

 Segíti a személyiségük kibontakoztatását, személyes példájával is nevel.  

 Szoros kapcsolatot ápol a szülőkkel.  

 Elvégzi az osztályhoz kapcsolódód adminisztratív teendőket.  

Az osztályfőnök intézményi feladatait részletesen a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

af) A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

A nevelési-oktatási intézmény ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a 

tanulási, beilleszkedési nehézségek korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek 
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felzárkóztatásával, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat; 

felderíti a tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a 

káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén a tanuló érdekében 

intézkedést kezdeményez. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását 

az iskola ifjúságvédelmi felelőse és a gyermekjóléti szolgálat segíti.  

(1) A 9. évfolyamra beiskolázott tanulók egy része beilleszkedési problémákkal küzd. 

Ezeknek a problémáknak a feloldása elsősorban az osztályfőnökök feladata, de szükséges a 

szaktanárok segítsége is. Egyéni beszélgetésekkel, esetenként a szülő és az iskola 

pszichológusának bevonásával oldhatók meg ezek a nehézségek. 

(2) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében pedagógiai 

tevékenységünket a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság döntése értelmében végezzük. 

Egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből, értékelés és minősítés alól való felmentés esetén az 

igazgató gondoskodik a fejlesztő foglalkozás megszervezéséről.  

Vizsgáztatásuk során a törvényben rögzített mentesítésükről, segédeszközök 

használatáról gondoskodunk. 

Amennyiben a tanuló egyéni adottságai vagy sajátos helyzete miatt magántanulóvá válik, 

a kötelező tanórai foglalkozás alól mentesül és az igazgató által meghatározott időben és a 

nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról.  

Ha a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási 

rendellenességgel küzdő tanuló szakértői vélemény alapján tanulmányait magántanulóként 

folytatja, a szakértői véleményben megjelölt szakemberről az iskola a szakértői véleményt 

készítő intézménnyel együttműködve gondoskodik. 

A lemorzsolódás elleni iskolai stratégia 

Bevezető: 

Magyarország az EU célkitűzéséhez kapcsolódóan Nemzeti Reform Programjában a 

végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig. A 

kormányzati vállalást szolgálja a 2014 novemberében elfogadott „Végzettség nélküli 

iskolaelhagyás elleni küzdelem középtávú stratégiája és a megvalósítását operacionalizáló 

Cselekvési Terv”. Ez utóbbi így fogalmaz: „A korai iskolaelhagyás elleni stratégia és cselekvési 

terv alapvető célkitűzése a korai iskolaelhagyók arányának 10%-os célértékének elérése, 
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illetve e célérték alatti érték produkálása. 2015-ben ez az érték 11,6%-os volt, vagyis 2020-

ra minimum 1,6 százalékpontos csökkentést kell elérni.”  

Forrás: Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem cselekvési terv 2014-2020. 

A célkitűzés megvalósítása érdekében Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Programokat indítottak el. A Veszprémi Szakképzési Centrum is részt vesz egy ilyen program, 

a GINOP-6.2.3-17-2017-00001 megvalósításában. A mi tagintézményünkben ez az 

„Iparkodjunk” program, fejlesztő foglalkozások, és a tankör megvalósításában jelent meg 

eddig. 

A továbbiakban pedig elkészült négy fejlesztési terv: az alapkészség-, komplex pedagógiai 

módszertani-, a második esély-, és a pályaorientációs fejlesztési terv, melyek a pedagógiai 

program mellékletét képezik, s ezek alapján a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari 

Szakgimnáziumának lemorzsolódás elleni iskolai stratégiai terve is. 

Lemorzsolódás elleni tevékenységek rendszerezett összesítése 

1. Helyzetelemzés  

Szerencsére intézményünkben a célkitűzésben előirányzott 10 % alatti a lemorzsolódás 

értéke, így az intézkedések leginkább megelőző céllal kerültek megfogalmazásra, és jelentős 

részben megvalósításra is. 

2. A lemorzsolódást eredményező tényezők 

Kiemelten kezeljük azon a tényezők figyelemmel kísérését, melyek meggyőződésünk 

szerint tanulóink lemorzsolódását eredményeznék. Ilyenek például a következők: a 

hiányzások; a fegyelmi helyzet, fegyelmi intézkedések; a hátrányos helyzet; a 

veszélyeztetettség; SNI/BTMN besorolás; a különböző felmentések; kollégista lét és a 

szakember ellátottság is. 

3. Megelőzés 

Már kilencedik évfolyamon különböző mérésekkel igyekszünk kiszűrni azokat a tanulókat, 

akik esetlegesen gyengébben teljesíthetnek. Az újonnan érkezők számára a tanévkezdés 

előtt kerül sor egy „Iparkodjunk” elnevezésű program megvalósítására, melynek keretében 

különböző tanulási technikákat ismerhetnek meg, és teszteket is kitöltenek. Figyelembe 

vesszük a bemeneti mérések (felvételi eredmények, idegen nyelvű szintfelmérő, GINOP 
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bemeneti mérés) eredményeit is, és megkülönböztetett figyelemmel kísérjük a szakértői 

véleménnyel érkezett tanulókat. A tanév folyamán az ESL rendszer segít a gyengén teljesítők 

azonosításában. 

4. Beavatkozás-intézkedések 

A konkrét intézkedéseket az elérendő célok alapján csoportosíthatjuk.  

- A tanulmányi eredmények javítását célzó beavatkozás: korrepetálás, vizsgafelkészítés. 

- A tanulói motiváció növelésére irányuló beavatkozás: tehetséggondozás elsősorban 

matematikából és szakmai tantárgyakból.  

- Tanulói igazolt és igazolatlan hiányzás csökkentésére irányuló beavatkozás: az életvezetési 

tanácsadás és a beléptető rendszer működtetése.  

- A tanuló szociális helyzetből eredő hátrányának kompenzálását célzó beavatkozás az 

együttműködés a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesülettel, az 

ifjúságvédelmi felelős és főállású pszichológus alkalmazása.  

- A tanuló testi, lelki, mentális fejlesztésére, illetve szenvedélybetegség kialakulásának és 

bántalmazásnak a megelőzésére irányuló beavatkozás a „szertelenül” pályázatban való 

részvétel és az iskolarendőr jelenléte az intézményben.  

- Általános, a lemorzsolódás csökkentését célzó beavatkozás a SNI és BTMN-es tanulók

 számára fejlesztő foglalkozások tartása és a tankör. 

- Befogadó, együttnevelést célzó oktatás-szervezési beavatkozások a tanárok és diákok által 

közösen megvalósított szakmabemutató rendezvények.  

- A tanulási és magatartási nehézségeket kezelő beavatkozás a fejlesztő foglalkozások és 

főállású szakember alkalmazása.  

- Közösségfejlesztő, közösségépítő beavatkozások elsősorban tanórán kívüli programok, 

mint a „Gólyatábor”, a különböző vetélkedők, rendezvények, táborok. 

 

5. Segítjük a más intézményből érkezett tanulók beilleszkedését, és a felnőttek oktatását 

különösen empatikusan, és módszertanilag számukra befogadható módon valósítjuk meg. 
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Ezen intézkedések, s az eredmények folyamatos monitorozása révén sikerül a 10% alatt 

tartani lemorzsolódásunkat, sőt intézményünk a 2019-es tanévben országosan a 13. legjobb 

szakgimnázium lett, s a kompetenciamérések alapján mind matematikából, mind 

szövegértésből a legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő magyar iskolák között van 

nyilvántartva. 

 

 

Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatok megvalósításához 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében a helyi tanterv egyben a 

fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program. 

A sajátos nevelési igényű tanulóknak joga van arra: 

- hogy a fejlesztés segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való 

minél teljesebb beilleszkedést, 

- hogy az iskolai fejlesztés követelményei igazodjanak a fejlődési ütemükhöz, 

- hogy a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl őket.   

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint 

részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért 

fejlődése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes 

megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják. 

A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára: 

Az iskola vezetője  

- támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai programokon, 

akkreditált továbbképzéseken, 

- felkészíti az együttnevelést megvalósító osztályok pedagógusait, gyermek- és szülői 

közösségét a sajátos nevelési igényű tanuló fogadására. 

 Az integrációban résztvevő pedagógusok feladatai: 
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- a tananyag-feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak- az egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző módosulásait, 

- a tanuló egyéni fejlesztési terve alapján egyéni haladási ütemet biztosít, differenciált 

nevelési-oktatási célokat, individuális módszereket, technikákat alkalmaz, 

- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedéshez, 

- a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, 

- egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 

- együttműködik különböző szakemberekkel, javaslataikat beépíti a pedagógiai 

folyamatokba.  

 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében 

részt vevő fejlesztő pedagógus feladatai: 

-  segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

- javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, 

hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

- segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési 

lehetőségekről; 

- figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

- együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

- terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – 

egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló 

órakeretben,  

– ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra; 

- segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 
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 Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek integrációja (iskolánkba csak enyhe fokú 

spektrumzavarral küzdő diákok járnak): 

a) Az iskola részéről: 

- együttműködés a családdal, 

- a befogadó gyermekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállásra, folyamatos támogatása, 

- szakértői csoporttal való intenzív kapcsolattartás. 

b) A szülő részéről: 

- egyértelmű szándék a szakemberekkel való szoros együttműködésre és a gyermek 

intenzív támogatására. 

c) Az integrált gyermek részéről: 

- legyen elégedett az iskolai élettel, fontos, hogy jól érezze magát. 

Pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral küzdő 

tanulók iskolai integrációja: 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési 

feladatok és tartalmak megvalósíthatók. 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat 

- tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása, 

- a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, 

- a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése, 

- a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társaskapcsolatok kialakítása, 

- a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

 Diszlexia- az olvasási képesség zavara: 

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az 

ismeretek megszerzésében. 
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Diszortográfia - a helyesírási képesség zavara: 

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia 

kialakulását, az írott nyelv használatának korosztályi szintű alkalmazását.  

Diszgráfia - az írás grafomotoros jellemzőinek zavara: 

 A fejlesztés célja: 

A specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori 

osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció 

egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok 

létesítésének céljára.  

Diszkalkulia - a számolási képesség specifikus zavara: 

A fejlesztés célja: 

A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a 

tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, 

képes legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai 

műveletek használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat 

színterein. 

Hiperaktivitás és figyelemzavarok: 

A fejlesztés célja  

- a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése. 

A fejlesztő pedagógus munkája során: 

 Olyan tevékenységeket végeznek, amelyek a hagyományos szervezeti keretek között 

nehezen megvalósíthatók. 

 Több tevékenykedtetésre, beszélgetésre jut idő.  

 Lehetőséget teremt arra, hogy a nagy létszámú csoport helyett heti néhány órában, 

kisebb közösségben dolgozzanak a gyerekek. A csoport létszáma így a feladathelyzethez 

igazítható. 
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 Szükség esetén (diagnosztikus és terápiás kompetenciakörét meghaladó esetben) 

megfelelő szakemberhez irányítja a gyermeket. 

A differenciálás a tanórán kívüli feladatok esetében általában öndifferenciálással vagy –

pl. projektorientált, együttműködést igénylő feladatok esetében – a csoporton belüli 

szereposztás, eltérő jellegű és nehézségű feladatok választása révén valósul meg.  

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok kezelését hosszútávra szóló, tudatos, 

tervszerű gondozáson alapuló, toleráns, megértő viszonyulással megoldható feladatnak 

tekintjük. Célunk nem a problémáktól való megszabadulás vagy a problémák áthárítása, 

hanem a megoldáshoz vezető út megtalálása. 

A probléma kezelésében nagy szerepe van a személyközpontú pedagógiának, a kiemelt 

személyes figyelemnek. A konkrét probléma ismeretében konkrét tennivalókat határozunk 

meg.  

Ezek lehetnek:  

 részvétel kötelező felzárkóztató foglalkozáson, 

 részvétel kötelező korrepetáláson, 

 részvétel kiscsoportos fejlesztő foglalkozáson, 

 tanórán differenciált feladatadás, 

 tanórán a szaktanár átlagosnál gyakoribb visszajelzése, 

 az érintett diákok családjával rendszeres, az átlagosnál szorosabb kapcsolattartás, 

 személyre szabott otthoni feladatok adása és fejlesztő jellegű értékelése- 

 

 

(3) A tehetséges tanulók felismerése, támogatása valamennyi szaktanár munkaköri 

kötelessége. A tanítási órákon való egyéni foglalkozásokon túl segítséget kell nyújtani a 

tanulmányi versenyekre való felkészülésben is. A tehetséges tanulók a különböző 

szakkörökön, versenyfelkészítőkön és önképzőkörökön bontakoztathatják ki és fejleszthetik 

ismereteiket (részletezését lásd a tanórán kívüli foglalkozásoknál).  
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(4) A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók felismerése elsősorban az osztályfőnökök 

feladata, de minden szaktanár kötelessége, hogy figyeljen az erre utaló jelekre, és azt közölje 

az osztályfőnökkel. 

Az osztályfőnökök, minden lehetőséget kihasználnak annak érdekében, hogy ezek a 

tanulók anyagi támogatásban részesülhessenek: 

 megemelt összegű tankönyvtámogatás az állami normatívából 

 tankönyv-támogatási javaslat az illetékes önkormányzat felé 

 kedvezményes menza 

 alapítványi támogatás 

 pályázatok. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A pedagógus munkakörével összefüggő ifjúságvédelmi feladatok részletezése, különös 

tekintettel az osztályfőnökök munkájára: 

- ismertetni a tanulókkal és szülőkkel az ország gyermekvédelmét meghatározó 

társadalmi tényezőket, 

- ismertetni a gyermekvédelem alapfogalmait (szocializációs zavarok, hátrányos 

helyzet, veszélyeztetettség, agresszivitás, antiszocialitás, deviancia, abúzus), 

- ismertetni a gyermekvédelmi törvény alapelveit, a gyermekvédelem rendszerét, 

támogatási formáit, 

- biztosítani a gyerekek legfontosabb jogait, 

- ismertetni a gyermekjóléti alapellátás intézményeit, 

- ismertetni a gyermekvédelmi szakellátás céljait, feladatait, intézményeit, 

- ismertetni a szakellátásban élő gyermekek jellemzőit (szocializációs zavarok, érzelmi 

és akarati sérülés, kötődési zavarok), 

- jellemezni az antiszocialitás, deviancia, újkori veszélyeztető tényezők kérdéskörét, 

- a másságot, a vallási és etnikai különbségeket elfogadni, 

- munkáját előítélet mentesen, empátiával és toleranciával végezni, 
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- alkalmazni a konfliktuskezelés és meggyőzés eszközeit. 

Az ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökök segítségével felméri, ill. nyilvántartásba veszi 

a veszélyeztetett tanulókat, szükség esetén intézkedik a veszélyeztetettség megszüntetése 

érdekében (családlátogatás, gyermekjóléti szolgálat értesítése, anyagi támogatás 

kezdeményezése stb.). 

Állandó kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal, a drogambulanciával, lelkisegély 

szolgálattal, iskolaorvossal, pszichológussal, iskola rendőrrel, osztályfőnökkel és a 

veszélyeztetett tanuló szüleivel, gondviselőivel. 

A tanulókkal minden tanév elején közli, hogy milyen problémával és milyen időpontban 

kereshetik fel őt. 

Részt vesz a feladatával kapcsolatos továbbképzéseken. 

Rendszeresen tájékoztatja az igazgatót tevékenységéről, javaslatot tesz az iskolában 

esetleg előforduló veszélyeztetettségi tényezők megszüntetésére. 

Dokumentációt és eseménynaplót vezet, elkészíti saját tevékenységi tervét, az 

eseményeket a tartalmi, formai követelményeknek megfelelően rögzíti. Közreműködik a 

gondozási-nevelési terv elkészítésében. 

 

ag) A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, 
gyakorlásának rendje 

Az igazgató a működési szabályzat, az éves munkaterv tervezetének a tanulókat érintő 

részét, valamint a házirend tervezetét a döntést hozó nevelőtestületi értekezlet előtt – 

lehetőség szerint 15 nappal korábban – írásban adja át a diákönkormányzat képviselőjének. 

Az igazgató a diákönkormányzatot a tervezetek előkészítésébe bevonhatja, a 

diákönkormányzattól azokra előzetesen javaslatot kérhet. 

A diákönkormányzat véleményét a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli a 

nevelőtestület értekezletén. A nevelőtestület értekezletére a diákönkormányzat képviselője 

is meghívható. 
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Az iskola tanulóit érintő ügyekben a diákönkormányzat – a segítő tanár támogatásával – 

az iskola igazgatójához, a tanulók egyes csoportját érintő ügyekben az illetékes 

igazgatóhelyetteshez fordulhat. 

 

ah) A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

Kapcsolattartás a diákokkal 

A tanulóközösségek, valamint a diákönkormányzat hatáskörébe tartozó döntések 

meghozatala előtt egy hónappal a diákönkormányzatot segítő tanár útján kéri a 

nevelőtestület véleményét, illetőleg a diákönkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatának jóváhagyását. 

A diákönkormányzatot segítő tanár a véleményezés tárgyát képező írásos anyagot, 

illetőleg a szabályzat-tervezetet az igazgatónak adja át, aki gondoskodik annak 

nevelőtestület elé terjesztéséről. 

A nevelőtestület véleményét, illetőleg a jóváhagyással kapcsolatos döntését az igazgató 

közli a diákönkormányzat (tanulóközösség) képviselőjével. 

A diákönkormányzat (tanulóközösség) a döntést hozó értekezletére az igazgatót 

meghívhatja, illetőleg az igazgató azon részt vehet. 

Az igazgató a pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, az éves munkaterv 

tervezetének a tanulókat érintő részét, valamint a házirend tervezetét a döntést hozó 

nevelőtestületi értekezlet előtt – lehetőség szerint 15 nappal korábban – írásban adja át a 

diákönkormányzat képviselőjének. 

Az igazgató a diákönkormányzatot a tervezetek előkészítésébe bevonhatja, a 

diákönkormányzattól azokra előzetesen javaslatot kérhet. 

A diákönkormányzat véleményét a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli a 

nevelőtestület értekezletén. A nevelőtestület értekezletére a diákönkormányzat képviselője 

is meghívható. 

Az iskola tanulóit érintő ügyekben a diákönkormányzat – a segítő tanár támogatásával – 

az iskola igazgatójához, a tanulók egyes csoportját érintő ügyekben az illetékes 

igazgatóhelyetteshez fordulhat. 
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A tanulók vélemény-nyilvánításának fóruma a diákközgyűlés, amelyet a tanulóközösségek 

(osztályok) küldötteinek részvételével ősszel célszerű megtartani. 

A diákközgyűlés előkészítésébe a diákönkormányzatot be kell vonni. 

A diákközgyűlésen jelen lehetnek a nevelőtestület tagjai. 

A diákközgyűlés levezető elnöke a diákönkormányzatot segítő tanár. A tanulók részére az 

igazgató ad tájékoztatást. 

Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a segítő tanár 

közreműködésével a közgyűlést megelőzően írásban is eljuttathatja az iskola igazgatójához. 

A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a javasolt napirend 

megjelölésével a segítő tanár útján kezdeményezi az igazgatónál. 

Az igazgató a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli 

diákközgyűlés összehívásáról a napirend közzétételével. Ha az igazgató a rendkívüli 

diákközgyűlés összehívását nem tartja szükségesnek, gondoskodik a kezdeményezést kiváltó 

kérdés más úton való megnyugtató rendezéséről. 

A diákönkormányzat részére az iskola egy kijelölt állandó helyiséget biztosít. 

Kapcsolat a szülőkkel 

A szülőkkel való közvetlen kapcsolat formái: nyílt napok, szülői értekezletek, fogadóórák, 

szükség esetén családlátogatások. 

A szülők a pedagógusokat az előzetesen megadott tanári fogadóórák időpontjában 

előzetes bejelentkezés nélkül megkereshetik, konzultálhatnak velük. 

A szülőnek lehetősége van arra, hogy a tanárral való időpont egyeztetés után, konzultációt 

folytasson. 

A közvetett kapcsolattartás formái: 

– ellenőrzőkönyv 

– bizonyítvány 

– levél 

– telefon 

– iskola honlapja 
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– e-mail 

Kapcsolat a szülői szervezettel 

Iskolaszék az iskolában nem működik. A szülők érdekképviseletét a szülői szervezet (szülői 

választmány) látja el. Ebben osztályonként 2-2 szülő vesz részt. 

A szülői szervezet az általa elfogadott működési rend szerint működik. 

Az iskola igazgatója és a szülői szervezet képviselője az együttműködés tartalmát és 

formáját évente az iskolai munkaterv, illetve a szülői szervezet munkaprogramjának 

egyeztetésével állapítják meg. 

A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi 

pontjainak tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek egyetértési jogosultsága van. 

Ha a szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatos valamely kérdésben 

véleményt nyilvánított vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, 

a nevelőtestület tájékoztatásáról, illetőleg a vélemény és a javaslat előterjesztéséről az 

igazgató megfelelően gondoskodik. 

Kapcsolat a kollégiumi pedagógusokkal 

Az osztályfőnökök évente egy alkalommal meglátogatják kollégista tanulóikat, 

konzultálnak a nevelőtanárral. 

Kapcsolat a gyakorlati képzőhelyekkel 

Az évközi és a nyári összefüggő szakmai gyakorlat egy része megállapodás alapján a duális 

képzés jellegéből adódóan külső cégeknél is folyik. A gyakorlati képzőhelyek felkutatása a 

szakképzésben résztvevő diákoknak és az iskola szakmai tanárainak egyaránt feladata. A 

megállapodás előkészítése a gyakorlati oktatásvezető  feladata. A megállapodást az igazgató 

és a cég vezetője írja alá.  

A gyakorlati oktatásvezető gondoskodik arról, hogy a gyakorlati képzők rendelkezésére 

álljon az iskola szakmai programja, a szakmai vizsga követelményrendszere. 

A képzőhely a Szakképzési törvény alapján nyilvántartja a tanuló mulasztását, és erről 

értesíti az iskolát, a gyakorlati oktatásvezető az osztályfőnökkel együtt eleget tesz az 

értesítési kötelezettségeknek (szülő, családsegítő stb.) és vezeti az osztálynaplóban a 

mulasztott órák számát.    
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A képzőhely biztosítja a foglalkozási napló vezetését, melybe felkérés alapján betekintést 

nyerhetnek a szakmai képzésért felelős szaktanárok.              

  Kapcsolat a külső partnerekkel 

Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetői 

feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel.           

     Az elektronikusan keletkező dokumentumok kiadmányozási rendje 

Az iskolában elektronikusan keletkező dokumentumok kiadmányozásáért a kiadásra 

jogosult személy felel, azok hitelességét aláírásával és az iskola pecsétjével igazolja. A 

részletes szabályok az iskola iratkezelési szabályzatában találhatóak. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ai) Tanulmányok alatti vizsgák, alkalmassági vizsga, szóbeli felvételi vizsga 

Tanulmányok alatti vizsgák 

A vizsgák törvényi hátterét a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet határozza meg. 

Fajtái: osztályozó, különbözeti, pótló és javító vizsga. 

Minden belső vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli vizsgarésznél, amennyiben  a 

tanuló a szóbeli vizsgarészből nem éri el az elégséges szintet, póttételt kell húzatni. Ekkor a 

megszerzett pontokat felezni kell. 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) a rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

d) a rá vonatkozó helyi tantervben nem szereplő tárgyat kíván tanulni. 

A tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát. 

Osztályozó vizsgát a tanév során három alkalommal szervezünk: 

– az első félév vége előtti két hétben 
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– a tanév vége előtti két hétben 

– a javító vizsgával egy időben  

A vizsga feltétele, hogy a vizsgázó jelentkezési lapon, írásban jelentkezzen a vizsgára. 

Amennyiben a tanuló saját vagy szülője kérése alapján mentesült a tanórák látogatása 

alól, kötelessége a vizsga anyagát szaktanáraitól megkérdezni. Ebben segítséget nyújt 

osztályfőnöke, szaktanára, ill. az iskola honlapján is közzétett pedagógiai program. 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottsági javaslatra történt felmentés esetén az osztályfőnök 

koordinálja a tananyag eljuttatását a tanulónak. Határideje a tanév novemberének, ill. 

áprilisának vége. 

A vizsga helyéről és idejéről a jelentkező írásban kap tájékoztatást. 

Különbözeti vizsga 

Az iskolába átiratkozó tanulónak vagy egyik tantervből a másik tantervbe átlépő 

tanulónak kell különbözeti vizsgát tennie, amennyiben a tárgyat alacsonyabb óraszámban 

tanulta, mint az iskolánk kerettanterve szerinti óraszám vagy nem tanulta. A vizsga anyaga a 

hiányzó tananyagrész. Amennyiben egyáltalán nem tanulta az adott tárgyat, akkor a teljes 

tananyagból tesz vizsgát a tanuló. 

Különbözeti vizsgával folytathatja emelt szintű tanulmányait az a tanuló, aki 12. 

évfolyamon akar bekapcsolódni az emelt csoport munkájába. 

Javító vizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

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 
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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. 

A vizsga részei és értékelése tantárgyanként: 

Biológia, szakmai biológia 

A biológia vizsga minden esetben 60 perces írásbeli vizsgarészből áll. A közismereti közép 

és emelt szintű biológia esetén szóbeli vizsgarésszel is kiegészül a vizsga.  

A vizsga témaköreit osztályozóvizsga esetén legalább egy hónappal, javítóvizsga esetén 

pedig legkésőbb az évzárón ismertetni kell a tanulóval. Ha a tanuló a középszint mellett emelt 

szinten is tanulja a tantárgyat, és ezek együttesen alkotják a biológia érdemjegyet, a 

feladatsor a középszintű és az emelt szintű tananyagot is kell, hogy tartalmazza. Ezek 

pontszámának megoszlása 50-50%. 

Az írásbeli vizsga legalább hét feladatból áll, amelyek tartalma megfelel a helyi tanterv 

követelményrendszerének. A feladatsort a diákot tanító szaktanár (szaktanárok) állítja össze. 

A feladatok között szerepelnie kell a következő feladattípusoknak: 

- fogalom meghatározás 

- ábraelemzés 

- kifejtendő feladat 

- elemző feladat 

A feladatok lehetőleg minél több témakörből kerüljenek ki. 

A feladatlap megoldásakor a tanuló segédeszközt nem használhat. 

Az írásbeli és a szóbeli vizsgán elért és összesített pontokat százalékosan átszámítva az 

alábbiak alapján állapítjuk meg az osztályzatot: 

0-39   1 (elégtelen) 

40-54  2 (elégséges) 

55-69  3 (közepes) 

70-84  4 (jó) 

85-100  5 (jeles) 

 

Ének-zene 
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A tanulónak szóbeli vizsgát kell tennie max. 15 percben, húzott tétel alapján, az alábbi 

témakörökből:  

-          magyar népdal éneklése fejből, két versszakkal, a népdal elemzése  (15 pont) 

-          műzenei szemelvények éneklése kottából, a stíluskorszak rövid jellemzése 

(15 pont) 

-          hangszerismeret (magyar népi hangszerek, és a szimfonikus zenekar 

hangszerei) (10 pont) 

-          a zeneirodalom legjelentősebb műveinek felismerése hallás alapján (10 

pont) 

                

             Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc, témakörei: 

              -      a magyar népdalok stílusrétegei és jellemzőik (20 pont) 

               -      a zenetörténeti korszakok felsorolása, kronológiai behatárolásuk, közülük egy részletes 

jellemzése (20 pont) 

   -      hangszerek felismerése hangzó anyag alapján (10 pont) 

     -      dallamátírás másik hangnembe (10 pont) 

 

 0 -  39 pont - elégtelen 

40 -  59 pont - elégséges 

60 -  79 pont - közepes 

80 -  89 pont - jó 

90 - 110 pont - jeles 

Etika 

A vizsgának írásbeli és szóbeli része is van. 
 
Írásbeli rész: 
 
Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. Az írásbeli rész feladata egy etikai esszé írása adott 

szöveg(részlet)hez kapcsolódó feladat alapján. 

Az írásbeli vizsga anyaga az adott félév vagy a tanév során a tanórák anyagát képező 

problémakörökhöz kapcsolódik. 

 
Az írásbeli rész pontozása: 
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Etikai probléma megközelítésének érzékenysége: 20 pont 

Kifejtettség: 10 pont 

Eredetiség: 10 pont 

Megfogalmazás igényessége: 10 pont 

 

Szóbeli rész: 

 

A szóbeli részben a tanuló tételt húz. A tételeket az adott félév vagy tanév tananyagából 

állítja össze a vizsgáztató tanár. A tanulónak egy kép alapján kell etikai kérdéseket, dilemmákat, 

válaszlehetőségeket kifejtenie. 

A felkészülési idő 30 perc. A szóbeli felelet időtartama max. 15 perc. 

 

A szóbeli rész pontozása: 

 

Problémaérzékenység: 40 pont 

Kifejtés minősége: 10 pont 

 

A szóbeli vizsgarészben minimum 10 pontot, azaz 25%-ot kell teljesítenie a vizsgázónak a 

vizsgarész érvényességéhez. Amennyiben ezt nem éri el a tanuló, a szóbeli vizsgán póttételt 

húzhat. Ebben az esetben az újabb feleletére kapott pontszáma feleződik. 

 

Az írásbeli és a szóbeli vizsgán összesen 100 pont szerezhető. A sikeres vizsgához a két 

vizsgarészből legalább 40 %-ot, azaz pontot kell a vizsgázónak elérnie az elégséges osztályzathoz. 

 

Ponthatárok: 

 

0-39 %: elégtelen 

40-54 %: elégséges 

55-69 %: közepes 

70-84 %: jó 

85-100 %: jeles 
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Fizika 

A javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll.  

 írásbeli szóbeli 

időtartam 60 perc maximum 15 perc 
(30 perc felkészülés) 

tananyag a helyi tantervben szereplő 
tananyag  

a helyi tantervben szereplő tananyag 

feladattípus gyakorlati 
(a tanult elmélet alkalmazása 
különböző feladatokban-
témák előfordulási aránya 
követi a helyi tantervet) 

elméleti 
(definíciók, tételek kimondása, és ezek 
közvetlen alkalmazása) 

a vizsgázót 
tanító tanár 
feladata 

feladatlap összeállítása, 
javítása 

elméleti tételsor összeállítása (minimális 
tételszám: tanulók száma +2 tétel) 
 

adható 
pontszám 

n n/2 

értékelés Az írásbeli és szóbeli teljesítmény maximális összértéke a 100% 
30%-tól elégséges 

50%-tól közepes 

75%-tól jó 

90%-tól jeles 

 

Ezek a szabályok alkalmazhatók különbözeti és osztályozóvizsgák esetén is, azzal a 

különbséggel, hogy ezen vizsgák esetén az írásbeli vizsgarész időtartama 120 perc. 

 

 

Gépész szakmacsoport 

Szakmai elméleti tantárgy illetve tantárgyak esetében a tanulók írásbeli és szóbeli vizsgát 

tesznek.  

Az írásbeli időtartama 120 perc.  

Ha a tantárgy több témakörből tevődik össze, akkor a feladatsort - 80%-ban - a tanuló bukását 

okozó témakörökből kell összeállítani.  



 

28 
 

A feladatsort a témaköröket tanító szaktanárok állítják össze.  

Az írásbeli feladatsor pontértéke 100 pont.  

Az értékelés a következő:  

  0 – 34 pont - elégtelen  

35 – 49 pont - elégséges  

50 – 64 pont - közepes  

65 – 84 pont - jó  

85 – 100 pont – jeles  

 

Szóbeli időtartama 10 perc, felkészülési idő 30 perc.  

A szóbeli felelet pontértéke 50 pont.  

Az értékelés a következő:  

  0 – 17 pont - elégtelen  

18 – 24 pont - elégséges  

25 – 32 pont - közepes  

33 – 42 pont - jó  

43 – 50 pont – jeles  

 

A végértékelés a következő:  

    0 – 51 pont - elégtelen  

  52 – 73 pont - elégséges  

  74 – 96 pont - közepes  

  97 – 126 pont - jó  

127 – 150 pont – jeles  
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A vizsga csak akkor tekinthető sikeresnek, ha az írásbeli és a szóbeli részből külön-külön is 

megvan az elégséges osztályzat. 

Szakmai gyakorlati tantárgyakból javítóvizsgát tenni nem lehet!  

Informatika tantárgy  

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

Mindkét vizsgarészből a tanulónak legalább 15%-os eredményt kell elérnie. 

A szóbeli vizsgarész eredménye 25%-ban számít bele az összeredménybe. 

Mindkét vizsgarész feladatai a féléves illetve az éves tananyagot fedik le a vizsga típusától 
függően. 

Az gyakorlati vizsgarész időtartama 60 perc. A feladatsort a diákot tanító szaktanár állítja össze, 
és javítja. 

A szóbeli vizsga alkalmával a tanuló tételsorból húz, 20 perc felkészülés után 5-10 percig felel. A 
tételnek egy nagy, illetve 3-4 kisebb (nem a nagy kérdéshez kapcsolódó) kérdést kell 
tartalmaznia. A tételsort a diákot tanító szaktanár állítja össze. 

0 – 30 % elégtelen 

31 – 54 % elégséges 

55 – 74 % közepes 

75 – 89 % jó 

90 – 100 % jeles 

Informatika szakmacsoport 

Szakmai elméleti tantárgyak esetében a vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. 

Mindkét vizsgarészből a tanulónak legalább 15%-os eredményt kell elérnie. 

A szóbeli vizsgarész eredménye 25%-ban számít bele az összeredménybe. 

Mindkét vizsgarész feladatai a féléves illetve az éves tananyagot fedik le a vizsga típusától 

függően.  

A gyakorlati vizsgarész időtartama 60 perc. A feladatsort a diákot tanító szaktanár állítja 

össze, és javítja. 
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A szóbeli vizsga alkalmával a tanuló tételsorból húz, 20 perc felkészülés után 5-10 percig 

felel. A tételnek egy nagy, illetve 3-4 kisebb (nem a nagy kérdéshez kapcsolódó) kérdést kell 

tartalmaznia. A tételsort a diákot tanító szaktanár állítja össze. 

Az elért eredmény osztályzatra való átváltása: 

0 –30 % elégtelen 

31 –54 % elégséges 

55 –74 % közepes 

75 –89 % jó 

90 –100 % jeles 

Elméletigényes szakmai gyakorlatok esetében csak akkor lehet vizsgáztatni, ha a tanuló 

megelőző tanulmányai során elvégzett gyakorlati munkái elfogadhatók, hiányosságai 

elméleti felkészületlenségből fakadnak. Ebben az esetben is írásbeli és szóbeli vizsgát kell 

tennie. 

A vizsgára bocsátásra, egyéni elbírálás alapján, a tanító tanár javaslatot tesz. A javaslat 

alapján szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a nevelőtestület azt 

engedélyezi. Az írásbeli és szóbeli vizsgára a szakmai elméleti tárgyak esetében felsoroltak 

érvényesek. 

 

Komplex természettudomány 

A tantárgy  több résztárgyból épül fel. Vizsgázni abból a résztárgyból kell, amelyből 

(amelyekből) a tanuló nem érte el az elégséges szintet. 

Amennyiben a tanuló a földrajz tananyagrészt elégtelenre teljesítette: 

 

A földrajzi tananyagtartalomból a vizsgáknak írásbeli és szóbeli része van. A vizsgán 

egyenlő súllyal vesz részt az írásbeli és a szóbeli vizsgarész. 

 

Írásbeli vizsga: 

Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. Az írásbeli rész 50 pontos. Az írásbeli feladatlap a 

helyi tantervben szereplő elvárásokból összeállított teszt-feladatsorból áll. A tanulók a 

dolgozat megírásához használhatják az aktuális érettségi követelményeknek megfelelő 

földrajzi atlaszt. 
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Szóbeli vizsga: 

 

A tanuló a szóbeli vizsgarészen egy tételt fejt ki. Amennyiben a tanuló a kérdéssel 

kapcsolatban teljes tájékozatlanságot árul el, a bizottság elnöke egy esetben póttételt húzat. 

Ebben az esetben a vizsgapontok megfeleződnek. 

 

Ha a vizsgázó valamelyik vizsgarészben nem éri el a 15%-ot, vizsgája érvénytelen. 

 

Az írásbeli és a szóbeli vizsga pontjait is százalékba számoljuk át, és összeadjuk. A kapott 

eredményt a középszintű érettségin szokásos százalékos arányok alapján osztályzatra 

váltjuk. 

 

A szóbeli témaköröket a vizsga előtt legalább egy hónappal illetve javítóvizsga esetén 

legkésőbb az évzárón. meg kell ismertetni a tanulókkal. A javítóvizsgára minden szaktanár 

maga jelöli ki azt a legalább 10 leckét, amelyből a szóbeli tételeket összeállítja. A szóbeli 

vizsgákon, a vizsgázók számától függetlenül legalább 4 (négy) tételnek kell lennie. 

 

A féléves osztályozó vizsgára legalább 6 leckét kell kijelölni és minimum négy tétel 

szükséges. 

 

A szóbeli vizsgán 30 perc felkészülési ideje van a vizsgázónak. 

 

Biológia, kémia és fizika tantárgyrészek értékelése az adott tárgynál megfogalmazottak 

szerint történik. 

 

A vizsga végső jegyének kialakítása a többi tananyagrész évközi jegyeinek és az itt kapott 

vizsga részjegy 1:1 arányú átlagából kerül kiszámításra az alábbi kerekítéssel: 5 tized alatt 

lefelé, 5 tized és annál nagyobb tizedesérték esetén felfelé kerekítéssel. Amennyiben a 

vizsgán elért eredmény elégtelen, abban az esetben a komplex természettudomány tantárgy 

féléves/éves érdemjegye elégtelen. 
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Környezetvédelem szakmacsoport: szakmai tantárgyak 

A szakmai kerettantervben meghatározott elméleti tantárgyak vizsgája írásbeli és 

szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgarész időtartama 60 perc.  

A vizsga anyaga a féléves/éves tananyagot fedi le. Az írásbeli feladatsor és a szóbeli 

tételek összeállításáért felelős, valamint a lektoráló tanár személyére a munkaközösség-

vezető tesz javaslatot. Az írásbeli feladatsor 50-100 pont közötti maximális ponttal 

készíthető. 

Az írásbeli és a szóbeli vizsgán elért és összesített pontokat százalékosan átszámítva az 

alábbiak alapján állapítjuk meg az osztályzatot: 

0 – 36 elégtelen 

37 – 52 elégséges 

53 – 68 közepes 

69 – 84 jó 

85 – 100 jeles 

Elméletigényes szakmai gyakorlatok esetében csak akkor lehet vizsgáztatni, ha a tanuló 

megelőző tanulmányai során elvégzett gyakorlati munkái elfogadhatók, hiányosságai 

elméleti felkészületlenségből fakadnak. Ebben az esetben írásbeli és szóbeli vizsgát is kell 

tennie. 

A vizsgára bocsátásra, egyéni elbírálás alapján, a gyakorlatioktatás-vezető írásbeli 

javaslatot tesz. A javaslat alapján szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a 

nevelőtestület azt engedélyezi. A gyakorlatioktatás-vezető az álláspontját az illető 

évfolyamon tanító tanárok véleményének a meghallgatásával alakítja ki. 

A vizsgára a szakmai elméleti tárgyak esetében felsoroltak érvényesek. 

A feladatlap megoldásakor a tanuló a tantárgy jellegének megfelelő segédeszközt 

használhat: 

- számítási feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem 

alkalmas zsebszámológép: tanuló biztosítja, 

- periódusos rendszer: a tanár biztosítja. 

A tanulóval a témakörök megadásával egy időben egyeztetni kell a használható 

segédeszközöket, valamint a feladatlap címoldalán is fel kell tüntetni ezeket. 
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Amennyiben a tanuló egy résztantárgyakból álló tantárgyból kapott év végén elégtelen 

osztályzatot, az írásbeli javító vizsga feladataira adható pontszámok 70%-át abból a 

résztárgyból kell adni, amelyből a tanuló nem teljesítette az elégséges szintet. 

 

Magyar nyelv és irodalom 

A vizsgának írásbeli és szóbeli része is van.  

 

Írásbeli rész: 

 

Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. Az írásbeli rész egy irodalmi esszé írása a kapott 

feladatban megfogalmazott szempontok alapján, amelyhez szöveggyűjtemény használható. 

Az írásbeli vizsga anyaga a félév vagy a tanév során tanult alkotókhoz és műveikhez 

kapcsolódik. 

 

Az írásbeli rész pontozása: 

 

tartalom: 30 pont  

szövegalkotás: 15 pont  

nyelvi megformálás: 15 pont  

 

Szóbeli rész:  

 

A szóbeli részben a tanuló egy irodalom és egy nyelvtan tételt húz. A tételeket az adott 

félév vagy tanév irodalom és nyelvtan tananyagából állítja össze a vizsgáztató tanár.  

A felkészüléshez szöveggyűjtemény, kötet, az adott mű vagy a tételhez kapcsolódó más, 

a tanár által fénymásolt szemléltető segédanyag használható. A felkészülési idő 30 perc. A 

szóbeli felelet tartalma maximálisan 15 perc. 

 

A szóbeli rész pontozása: 
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A rész irodalom tétel: 20 pont 

B rész: nyelvtan tétel: 20 pont  

 

Az írásbeli és a szóbeli vizsgán összesen 100 pont szerezhető. 

A szóbeli rész pontozása: 

 

A rész irodalom tétel: 20 pont 

B rész: nyelvtan tétel: 20 pont  

 

A szóbeli vizsgarészben minimum 10 pontot, azaz 25%-ot kell teljesítenie a vizsgázónak a 

vizsgarész érvényességéhez. Amennyiben ezt nem éri el a tanuló, a szóbeli vizsgán póttételt 

húzhat. Ebben az esetben az újabb feleletére kapott pontszáma feleződik. 

 

Az írásbeli és a szóbeli vizsgán összesen 100 pont szerezhető. A sikeres vizsgához a két 

vizsgarészből legalább 40 %-ot, azaz pontot kell a vizsgázónak elérnie az elégséges 

osztályzathoz. 

 

Ponthatárok:  

 

0-39 pont: elégtelen  

40-54 pont: elégséges 

55-69 pont: közepes  

70-84 pont: jó  

85-100 pont: jeles 

 

Matematika 

A javítóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll.  

 írásbeli szóbeli 

időtartam 60 perc maximum 15 perc 
(30 perc felkészülés) 
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tananyag a helyi tantervben szereplő 
tananyag  

a helyi tantervben szereplő tananyag 

feladattípus gyakorlati 
(a tanult elmélet alkalmazása 
különböző feladatokban-
témák előfordulási aránya 
követi a helyi tantervet) 

elméleti 
(definíciók, tételek kimondása, és ezek 
közvetlen alkalmazása) 

a vizsgázót 
tanító tanár 
feladata 

feladatlap összeállítása, 
javítása 

elméleti tételsor összeállítása (minimális 
tételszám: tanulók száma +2 tétel) 
 

adható 
pontszám 

n n/2 

értékelés Az írásbeli és szóbeli teljesítmény maximális összértéke a 100% 
30%-tól elégséges 

50%-tól közepes 

75%-tól jó 

90%-tól jeles 

 

Ezek a szabályok alkalmazhatók különbözeti és osztályozóvizsgák esetén is, azzal a 

különbséggel, hogy ezen vizsgák esetén az írásbeli vizsgarész időtartama 120 perc. 

 

Nyelvi osztályozó vizsgák 

A helyi vizsgák angol és német nyelvből írásbeli és szóbeli részből állnak. A tanulónak 60 perc áll 

rendelkezésére, hogy az írásbeli feladatrészt elkészítse.   

Az írásbeli vizsga részei:  

 

 nyelvhelyesség: a tanított tankönyv és munkafüzet feladattípusai alapján  

 szövegértési feladat  

 íráskészség: összefüggő szöveg írása megadott szempontok alapján  

A tanulónak legalább 20%-os eredményt kell ebben a vizsgarészben elérnie. Ha nem éri el, nem 

szóbelizhet. Az írásbeli vizsgarész eredménye 60%-ban számít bele az összeredménybe.  

 

A szóbeli vizsga részei:  

 beszélgetés egy témáról kép(ek) vagy szöveg vagy kérdések alapján  

tételek száma: vizsgázók száma +2  
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A tanulónak legalább 20%-os eredményt kell ebben a vizsgarészben elérnie.  

A szóbeli vizsgarész eredménye 40%-ban számít bele az összeredménybe.  A szóbeli vizsga 

alkalmával a tanuló tételsorból húz, 10 perc felkészülés után maximum 10 percig felel.  

Póttétel húzható, ha a 20 %-ot nem éri el a vizsgázó, az így szerzett pontszám feleződik.  

 

A vizsga értékelése az érettségi szempontrendszer alapján történik, és a százalékos 

végeredményből számítjuk ki az érdemjegyet:  

100-85%: 5  

84-70%: 4  

69-55%: 3  

54-40%: 2  

39-0%:  1 

  

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek tantárgyból a vizsgáknak írásbeli és szóbeli része van. 

A vizsgán egyenlő súllyal vesz részt az írásbeli és a szóbeli vizsgarész. 

 

Írásbeli vizsga: 

Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. 

Az írásbeli rész 50 pontos. 

Az írásbeli feladatlap a kerettantervben szereplő elvárásokból összeállított teszt-feladatsorból áll. 

 

Szóbeli vizsga: 

A tanuló a szóbeli vizsgarészen egy tételt fejt ki. 

A szóbeli vézsgarész 50 pontos. 

Amennyiben a tanuló a kérdéssel kapcsolatban teljes tájékozatlanságot árul el, a bizottság elnöke 

egy esetben póttételt húzat. Ebben az esetben a vizsgapontok megfeleződnek. 

Ha a vizsgázó valamelyik vizsgarészben nem éri el a 15%-ot, vizsgája érvénytelen. 
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Az írásbeli és a szóbeli vizsga pontjait is százalékba számoljuk át, és összeadjuk. A kapott eredményt 

a középszintű érettségin szokásos százalékos arányok alapján osztályzatra váltjuk. 

 

A szóbeli témaköröket a vizsga előtt legalább egy hónappal illetve javítóvizsga esetén legkésőbb az 

évzárón. meg kell ismertetni a tanulókkal. A javítóvizsgára minden szaktanár maga jelöli ki azt a 

legalább 10 leckét, amelyből a szóbeli tételeket összeállítja. 

 

A szóbeli vizsgákon, a vizsgázók számától függetlenül legalább 4 (négy) tételnek kell lennie. 

A féléves osztályozó vizsgára legalább 6 leckét kell kijelölni és minimum négy tétel szükséges.  

A szóbeli vizsgán 30 perc felkészülési ideje van a vizsgázónak. 

 

Szociális ágazati szakmai tantárgyak 

Szakmai kerettanterv szerinti szakmai elméleti tárgyak vizsgája 

A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. Felöleli a tantárgy adott tanévben elsajátítandó 

tananyagtartalmát, féléves/ éves vonatkozásban. Az írásbeli vizsga időtartama minden esetben 60 

perc. 

Írásbeli vizsgarész 

Az írásbeli vizsga feladatlap összeállításáért az adott tanévben a tárgyat tanító tanár felelős, a 

feladatlap ellenőrzésére a munkaközösség-vezető tesz javaslatot.  

A vizsgafeladatok az szakmai érettségi vizsgafeladatlap típusainak feleljenek meg.  

Az írásbeli vizsgarész: 100 pont 

Szóbeli vizsgarész 

A szóbeli tételek száma a vizsgázók számánál legalább kettővel több, de minimum 10 darab 

tételből kell húznia a vizsgázóknak. A tételek összeállításával a teljes féléves/éves anyagrészt le kell 

fedni. 

A vizsgázó 30 perc felkészülési időt kap, felelete maximum 15 perc lehet.  

A szóbeli vizsgarész pontszáma: 50 pont 
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Az írásbeli és a szóbeli vizsgán elért pontokat százalékosan átszámítva az alábbiak alapján állapítjuk 

meg az osztályzatot: 

0 – 36 elégtelen 

37 – 52 elégséges 

53 – 68 közepes 

69 – 84 jó 

85 – 100 jeles 

Mindkét vizsgarészből a vizsgázónak külön-külön el kell érnie a 12 %-ot. 

Elméletigényes szakmai gyakorlatok esetében csak akkor lehet vizsgáztatni, ha a tanuló megelőző 

tanulmányai során elvégzett gyakorlati munkái elfogadhatók, hiányosságai elméleti 

felkészületlenségből fakadnak. Ebben az esetben írásbeli és szóbeli vizsgát is kell tennie. 

A vizsgára bocsátásra, egyéni elbírálás alapján, a gyakorlatioktatás-vezető írásbeli javaslatot tesz. 

A javaslat alapján szakmai gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a nevelőtestület azt 

engedélyezi. A gyakorlatioktatás-vezető az álláspontját az illető évfolyamon tanító tanárok 

véleményének a meghallgatásával alakítja ki. 

Szakmai gyakorlati tárgyból különbözeti és osztályozó vizsga nem tehető. 

Minimum követelmény:  

Elégséges osztályzatot kap az a tanuló, aki az évfolyam helyi tantervben meghatározott 

tananyagtartalmából teljesíti a belső vizsgaszabályzatban meghatározott elégséges szintet. 

 

Testnevelés  

A testnevelés helyi vizsga gyakorlati feladatokból és szóbeli feleletből áll, amely a helyi 

tanterven alapul, értékelése pedig a középszintű testnevelés érettségi vizsgával összhangban 

történik. 

Követelmények:  

 

1.gyakorlati: 

 



 

39 
 

Az adott évfolyam anyagához igazítva végrehajtandó feladatok, amelyeket a testnevelő 

választ ki; 

atlétika: dobó vagy ugrószám 

labdajáték: egy egyszerű és egy összetett feladat 

torna: talajtorna elemek és összetett gyakorlat valamint egy tornaszer 

fizikai képességet mérő feladat: mászás-függeszkedés, rövidtávfutás, medicinlabda-dobás 

Értékelés: 

Az értékelés pontokkal, a testnevelés érettségi gyakorlati részének pontozásos 

rendszerével összhangban történik. A bemutatandó feladatok összességének értékelése 

szintén a középszintű érettségi vizsgák értékelési útmutatójához igazodik: 

 

           teljesítmény          érdemjegy 

         0 – 20 %                     1 

         21- 40 %                     2 

         41- 60 %                     3 

         61- 80 %                     4 

         81- 100%                    5 

Összesen 100 pont érhető el a gyakorlati feladatok során. 

  

2.Szóbeli:  

 

Az adott évfolyam anyagához igazított elmélet, amely A és B tételsorból áll.  

Értékelés: 

Az értékelés pontokkal, a testnevelés érettségi szóbeli részének pontozásos rendszerével 

összhangban történik. A felelet értékelése szintén a középszintű érettségi vizsgák értékelési 

útmutatójához igazodik. 

  

A tétel: tárgyi tudás:24pont 

           önállóság     12p 

           felelet stílusa 4p 

B tétel: (felsorolás)  10p 

Összesen 50 pont érhető el szóbeli feleletkor. 
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A gyakorlati feladatok és a szóbeli feleletek során összesen 150 pont érhető el. 

A végső érdemjegy a szóbeli és a gyakorlati teljesítmény százalékából alakul ki. 

 

           teljesítmény          érdemjegy 

         0 – 20 %                     1 

         21- 40 %                     2 

         41- 60 %                     3 

         61- 80 %                     4 

         81- 100%                    5 

 

Történelem  

Történelem tantárgyból a vizsgáknak írásbeli és szóbeli része is van. 

A vizsgán egyenlő súllyal vesz részt az írásbeli és a szóbeli vizsgarész. 

Írásbeli vizsga: 

Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. 

Az írásbeli rész 50 pontos.  

Az írásbeli feladatlapnak tartalmaznia kell egy rövid esszét, és több kis kérdést, melyek 

minél több anyagrészből álljanak össze. 

A tanulók a dolgozat megírásához használhatják az aktuális érettségi követelményeknek 

megfelelő történelmi atlaszt. 

Szóbeli vizsga: 

A tanuló húz egy feladatot, mely 40 pontot ér. Az úgynevezett nagy kérdés nem tartalmaz 

forrást, pusztán a feladat pontos megnevezését. A nagy feladatat kidolgozásához a tanuló 

használhatja a történelmi atlaszt, melyet az iskola bocsát a rendelkezésére. A nagy kérdés 

témaköreit a tanuló ismerte, azokat a szaktanár vele korábban már közölte. 

A nagy kérdés mellett 10 pontot érnek az ún. ismétlő kérdések, melyek a teljes adott 

tárgyévi anyagból állnak össze. A kis kérdéseket a tanuló előre nem ismeri, ezekkel csak a 

vizsgán találkozik. A kis kérdések száma 5-10 között mozog. 

Amennyiben a tanuló a nagy kérdéssel kapcsolatban teljes tájékozatlanságot árul el, a 

szaktanár egy esetben póttételt húzat. Ebben az esetben a vizsgapontok megfeleződnek. 
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Ha a vizsgázó valamelyik vizsgarészben nem éri el a 15%-ot, vizsgája elégtelen.  

A szóbeli vizsga szempontjai és a hozzájuk rendelt pontok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szóbeli vizsgarész pontjai összeadódnak (40+10=50).  

Az írásbeli és a szóbeli vizsga pontjait is százalékba számoljuk át, és összeadjuk. A kapott 

eredményt az alábbi táblázat alapján osztályzatra váltjuk. 

Pontszámok/százalék Jegyek 

0-39 1 (elégtelen) 

40-54 2 (elégséges) 

55-69 3 (közepes) 

70-84 4 (jó) 

85-100 5 (jeles) 

Történelemből a szóbeli témaköröket a vizsga előtt legalább egy hónappal meg kell 

ismertetni a tanulókkal. Javítóvizsga esetén a témákat legkésőbb az évzárón ismertetni kell 

a tanulókkal. A javítóvizsgára minden szaktanár maga jelöli ki azt a legalább 12 leckét, 

amelyből a szóbeli tételeket összeállítja. 

A szóbeli vizsgákon legalább 6 (hat) tételnek kell lennie. A tételnek nem kell tartalmaznia 

forrásokat. 

A féléves osztályozó vizsgára legalább 6 leckét kell kijelölni, és nem tizenkettőt. A szóbeli 

vizsgán azonban itt is legalább hat tétel szükséges. 

A szóbeli vizsgán 30 perc felkészülési ideje van a vizsgázónak. 

Vegyipari szakmacsoport tantárgyai 

A feladat megértése 6 

Térben-időben való elhelyezés 6 

Szaknyelv használata 8 

Az eseményeket alakító tényezők feltárása 15 

Kifejezőkészség, előadásmód 5 

Összesen 40 

Ismétlő kérdések: 10 

Mindösszesen: 50 
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Általános rendelkezések: 

A vizsgák témaköreit osztályozóvizsga esetén legalább egy hónappal, javítóvizsga esetén 

pedig legkésőbb az évzárón ismertetni kell a tanulóval. 

A tanulóval a témakörök megadásával egy időben egyeztetni kell a használható 

segédeszközöket, valamint a feladatlap címoldalán is fel kell tüntetni ezeket. 

 

A későbbiekben megjelölt számológép: nem programozható, és szöveges adatok 

tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép lehet!  

Továbbá a tanuló okosórát sem tarthat magánál a dolgozatok írásakor, vagy a szóbeli 

feleletre készüléskor, a vizsga során. 

 Javítóvizsga 
 

Közismereti kémia, 
szakmai kémia, emelt 

kémia tantárgy 

Javítóvizsga 
 

Szakmai elméleti 
tantárgyak 

Osztályozó vizsga, 
különbözeti vizsga 

 
Közismereti kémia, 

szakmai kémia, emelt 
kémia tantárgy 

Osztályozó vizsga, 
különbözeti vizsga 

 
Szakmai elméleti 

tantárgyak 

Írásbeli 
időtartama 

60 perc 60 perc 60 perc 60 perc 

Feladatsort 
összeállítja 

tanító szaktanár 
 

Feladattípusok érettségi 
követelményrendszer 
feladattípusainak 
megfelelő 
feladatfajták 
(elméleti és számítási 
feladatok aránya a 
tantárgy helyi tanterv 
óraszámarányainak 
megfelelő) 

érettségi 
követelményrendszer 
ágazati szakmai 
vizsgatantárgy 
feladattípusainak 
megfelelő 
feladatfajták 
(elméleti és számítási 
feladatok aránya a 
tantárgy helyi tanterv 
óraszámarányainak 
megfelelő) 

érettségi 
követelményrendszer 
feladattípusainak 
megfelelő 
feladatfajták 
(elméleti és számítási 
feladatok aránya a 
tantárgy helyi tanterv 
óraszámarányainak 
megfelelő) 

érettségi 
követelményrendszer 
ágazati szakmai 
vizsgatantárgy 
feladattípusainak 
megfelelő  
(elméleti és számítási 
feladatfajták 
feladatok aránya a 
tantárgy helyi tanterv 
óraszámarányainak 
megfelelő) 

Felhasználható 
segédeszköz 

Periódusos rendszer 
(biztosítja a tanár), 
számológép 
(biztosítja a tanuló) 
NEM használható: 
Négyjegyű 
függvénytáblázat! 
Ha a feladatok 
megoldásához 
szükség van 
valamilyen adatra, 
azt a feladatlapon a 
feladatnál 
szerepelteti az 
összeállító tanár. 

Számológép 
(biztosítja a tanuló) 
Nincs a vizsgán más 
felhasználható 
segédeszköz. Ha a 
feladatok 
megoldásához 
szükség van 
valamilyen műszaki 
adatra, azt a 
feladatlapon a 
feladatnál 
szerepelteti az 
összeállító tanár. 

Periódusos rendszer 
(biztosítja a tanár), 
számológép 
(biztosítja a tanuló) 
NEM használható: 
Négyjegyű 
függvénytáblázat! 
Ha a feladatok 
megoldásához 
szükség van 
valamilyen adatra, 
azt a feladatlapon a 
feladatnál 
szerepelteti az 
összeállító tanár. 

Számológép 
(biztosítja a tanuló) 
Nincs a vizsgán más 
felhasználható 
segédeszköz. Ha a 
feladatok 
megoldásához 
szükség van 
valamilyen műszaki 
adatra, azt a 
feladatlapon a 
feladatnál 
szerepelteti az 
összeállító tanár. 

Szóbeli 
időtartama 

maximum 15 perc (felkészülési idő 30 perc) 
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Szóbeli tételek 
száma 

vizsgázók száma + 4 vizsgázók száma + 4 vizsgázók száma + 4 vizsgázók száma + 4 

Szóbeli 
tételeket 
összeállítja 

tanító szaktanár 
A szóbeli vizsga vizsgabizottság előtt zajlik. 

Felhasználható 
segédeszköz 

Periódusos rendszer 
(biztosítja a tanár), 
számológép 
(biztosítja a tanuló) 
NEM használható: 
Négyjegyű 
függvénytáblázat! 

Nincs a vizsgán 
felhasználható 
segédeszköz. Ha a 
felkészüléshez 
szükség van 
valamilyen műszaki 
adatra, azt a tétel 
kiírásában 
szerepelteti az 
összeállító tanár. 

Periódusos rendszer 
(biztosítja a tanár), 
számológép 
(biztosítja a tanuló) 
NEM használható: 
Négyjegyű 
függvénytáblázat! 

Nincs a vizsgán 
felhasználható 
segédeszköz. Ha a 
felkészüléshez 
szükség van 
valamilyen műszaki 
adatra, azt a tétel 
kiírásában 
szerepelteti az 
összeállító tanár. 

Póttétel húzás Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 
értékelése nem éri el a szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám 12%-át, a vizsgabizottság 
egy alkalommal póttételt húzat vele. A póttételre adott pontszámnak csak a fele számít bele az 
írásbelivel összesített értékelésbe. 

Írásbeli, szóbeli 
pontaránya 

írásbeli: 2n pont, 
szóbeli: n pont 

írásbeli: 2n pont, 
szóbeli: n pont 

írásbeli: 2n pont, 
szóbeli: n pont 

írásbeli: 2n pont, 
szóbeli: n pont 

Százalékos 
teljesítmény 
érdemjegyre 
váltása 

írásbeli és szóbeli 
együttes pontszáma 
alapján: 
90 – 100% jeles (5) 
75 – 89% jó (4) 
60 – 74 % közepes (3) 
35 – 59 % elégséges 
(2) 
0 – 34 % elégtelen (1) 
 

írásbeli és szóbeli 
együttes pontszáma 
alapján: 
90 – 100% jeles (5) 
75 – 89% jó (4) 
60 – 74 % közepes (3) 
35 – 59 % elégséges 
(2) 
0 – 34 % elégtelen (1) 
 

írásbeli és szóbeli 
együttes pontszáma 
alapján: 
85 – 100% jeles (5) 
68 – 84% jó (4) 
51 – 67 % közepes (3) 
35 – 50 % elégséges 
(2) 
0 – 34 % elégtelen (1) 

írásbeli és szóbeli 
együttes pontszáma 
alapján: 
85 – 100% jeles (5) 
68 – 84% jó (4) 
51 – 67 % közepes (3) 
35 – 50 % elégséges 
(2) 
0 – 34 % elégtelen (1) 

Egyéb 
rendelkezések 

Ha a szóbelin 12%-nál vagy az írásbelin 12%-nál kevesebb pontot ér el a tanuló, a vizsga 
érdemjegye elégtelen. 

 

 

 

Minimum követelmény: elégséges osztályzatot kap az a tanuló, aki az évfolyam 

tananyagtartalmából teljesíti a belső vizsgaszabályzatban meghatározott elégséges szintet.  

 

Alkalmassági vizsga 

A pályaalkalmasságot kizáró tényezők az iskola honlapján is megtekinthetők. Az 

iskolánkba felvett tanulók pályaalkalmassági vizsgálatát iskolaorvosunk végzi el a beiratkozás 

előtt. Amennyiben a tanuló nem alkalmas arra a szakmára, amelyre felvételt nyert, az iskola 

felajánl számára egy másik szakmát. 

Szóbeli felvételi vizsga 



 

44 
 

Iskolánk nem szervez szóbeli felvételi vizsgát. 

aj) Felvétel és átvétel 

9. évfolyamára történő beiskolázás 

Az iskola 9. évfolyamára történő beiskolázás módját, a határidőket, a beiratkozás és 

fellebbezés módját az EMMI tanévnyitó utasításában szabályozza. 

Az iskola minden év október 15-ig a KIR-ben, az iskola weblapján és a Veszprém Megyei 

Munkaügyi Központ által szerkesztett „Iskola után – iskola előtt” című kiadványban teszi 

közzé a szükséges ismereteket (milyen tantárgyak osztályzatait veszi figyelembe, melyik 

szakra tart felvételi vizsgát, felvételi vizsga időpontja stb.). 

Iskolánk novemberben és decemberben pályaválasztási nyílt napon tart tájékoztatót az 

érdeklődő szülőknek és tanulóknak. Minden évben részt veszünk a Kereskedelmi és 

Iparkamara által szervezett pályaválasztási kiállításon, igény szerint az általános iskolák 

pályaválasztási fogadóóráin is. 

Az iskola a felvételi értesítővel együtt küldi ki tájékoztatóját a beiratás időpontjáról és 

módjáról. 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

Magasabb évfolyamon csak az a tanuló folytathatja tanulmányait, akinek minden év végi 

érdemjegye legalább elégséges és teljesítette a helyi tanterv által előírt összefüggő szakmai 

gyakorlatot. Az a tanuló, aki év végén valamely tantárgyból elégtelen a minősítést kap, az 

adott tantárgyból javító vizsgát tehet. Ha a javító vizsga eredménye is elégtelen legalább egy 

tantárgyból, csak évismétléssel folytathatja tanulmányait. 

Ha a tanuló hiányzása meghaladja a jogszabályban előírtakat, és kéri az osztályozó vizsga 

letételének lehetőségét, akkor a következő nevelőtestületi értekezleten, de legkésőbb az 

osztályozó értekezleten a nevelőtestület elbírálja a kérést. 

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

megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő 

alatt is teljesítheti. Ha eredményes felkészülése szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy 

egyéni foglalkozásokon vegyen részt az iskola lehetőségeinek függvényében térítés 

ellenében. 
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A rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények 

nem teljesítése miatt második alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot. 

Ha a tanuló teljesítette a magasabb évfolyamba lépés követelményeit nem 

engedélyezhető részére az évfolyam megismétlése, kivételt képez 9. évfolyam végén másik 

szakmacsoportban való újrakezdés lehetősége. 

A szakképzési évfolyamba lépés feltétele: 

A szakképzési évfolyamba lépés feltétele az érettségi vizsga megléte. A tanuló akkor is 

megkezdheti tanulmányait a szakképzési évfolyamon, ha a vizsgát megkezdte, de nem 

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

év első felének utolsó napjáig az érettségi bizonyítványt megszerezte. 

A szakképzési évfolyamba beiratkozás időpontját az iskola igazgatója határozza meg. 

A felnőttoktatásban való jelentkezés határidejét, az indított képzéseket az iskola   a 

Centrummal közösen határozza meg. 

A szakképzési évfolyam a tanuló kérésére nem ismételhető meg. Nem tekinthető a 

szakképzési évfolyam megismétlésének a második vagy további szakképzésbe történő 

bekapcsolódás. 

 

Átvétel 

Iskolánkban minden osztályban, minden évfolyamon szakképzés is folyik, ezért csak 

azonos szakmacsoportból, illetve ágazatból érkező tanulókat veszünk át. Amennyiben 

valamely tantárgyat alacsonyabb óraszámban tanult, akkor különbözeti vizsga letételével, 

vagy ha az aktuális évfolyam tárgyáról van szó, türelmi idő biztosításával pótolhatja a kieső 

tananyagot. A szaktanárok és az osztályfőnök javaslatát meghallgatva az igazgató dönt a 

szükséges eljárásról, döntését határozatba foglalja. 

Mivel a nappali rendszerű képzés 4+1 éves, az 5/13 évfolyamra is csak a 9-12.-ben 

megfelelő szakmacsoportot tanuló diákot van módunkban átvenni. 

Felnőttoktatásban az azonos OKJ képzés az átvétel feltétele. 

ak) Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának terve 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elméletének elsajátítására a szakmai képzés 

keretein belül van lehetőség.  
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b) Helyi tanterv 

ba) Kerettanterv megnevezése:  

 Szakgimnáziumi kerettanterv 9-12. érvényes a 2018-2019 tanévtől felmenő 
rendszerben 

Környezetvédelem XXIII.,  

 

Tantárgyak 

9. évf. 

2018-

19 

10. évf. 

2019-20 

11. évf. 

2020-21 

12. évf. 

2021-

22 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

2022-

23 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 - - 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Etika - - - 1 31  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek: Ének-zene 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 - 216  -  - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Kémia*, vagy Fizika,  

- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36  -  - 

Szakmai tárgyak órakerete 8 12 11 12 
 

1488 
31 961 

Szabadon tervezhető órakeret - - - -   4 124 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31  31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 
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Gépészet IX.,  

Informatika XIII., 

 

Tantárgyak 

9. évf. 

2018-

19 

10. évf. 

2019-20 

11. évf. 

2020-21 

12. évf. 

2021-

22 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

2022-

23 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 - - 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Etika - - - 1 31  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek: Ének-zene 1 - - - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 
2 2 2 - 216  -  - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Kémia*,  

- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36  -  - 

Szakmai tárgyak órakerete 8 12 11 12 
 

1488 
31 961 

Szabadon tervezhető órakeret - - - -   4 124 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31  31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 
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Vegyipar XIV.,  

Vegyész XV.,  

 

Tantárgyak 

9. évf. 

2018-

19 

10. évf. 

2019-20 

11. évf. 

2020-21 

12. évf. 

2021-

22 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

2022-

23 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 - - 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Etika - - - 1 31  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek: Ének-zene 1 - - - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Kémia 
2 2 2 - 216  -  - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Fizika 

- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36  -  - 

Szakmai tárgyak órakerete 8 12 11 12 
 

1488 
31 961 

Szabadon tervezhető órakeret - - - -   4 124 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31  31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 
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Szociális III.,  

 

Tantárgyak 

9.Ny 

2017-

18 

9. évf. 

2018-

19 

10. évf. 

2019-20 

11. évf. 

2020-21 

12. évf. 

2021-

22 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

2022-

23 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom - 4 4 4 4 556  -  - 

Kommunikáció 1 - - - - 36 - - 

I.Idegen nyelv – Angol/német 10 5 5 - - 720 - - 

II.Idegen nyelv – Német/angol 6 2 1 4 4 592 - - 

III.Idegen nyelv – Latin nyelv 2 - - - - 72 - - 

Matematika - 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem - 2 2 3 3 345  -  - 

Etika - - - - 1 31  -  - 

Informatika 4 - - - - 144  -  - 

Művészetek: Ének-zene 1 - - - - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 5 875  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175  -  - 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy - 
3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Biológia - 2 2 2 - 216  -  - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Földrajz 

- - - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek - 
- 1 - - 36  -  - 

Szakmai tárgyak órakerete 
- 

8 12 11 12 
 

1488 
31 961 

Szabadon tervezhető órakeret - - - - -   4 124 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 30 35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 36 31  31  

Éves összes óraszám 1080 1260 1296 1260 1085 5981 1085 1085 

 
A szabadon tervezhető órakeretben minden szakmában idegen nyelvet tanítunk.  
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 Szakgimnáziumi kerettanterv 9-12. érvényes a 2016-17 tanévtől felmenő 
rendszerben 

II. 

Környezetvédelem XXIII.,  

Tantárgyak 

9. évf. 

2016-

17 

10. évf. 

2017-18 

11. évf. 

2018-19 

12. évf. 

2019-

20 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

2020-

21 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Etika - - - 1 31  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek: Ének-zene - - 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 2 206  -  - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Kémia*, vagy Informatika, 

vagy Szakmai tantárgy** 

- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35  35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31  31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

* Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 

  



 

51 
 

III. 

 Gépészet IX.,  

Informatika XIII., 

Tantárgyak 
9. évf. 

2016-17 

10. évf. 

2017-18 

11. évf. 

2018-19 

12. évf. 

2019-20 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

2020-21 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  -  -  - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek: Ének-zene  - -  1  - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Kémia*, vagy Informatika, 

vagy Szakmai tantárgy** 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

* Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
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IV. 

Vegyipar XIV.,  

Vegyész XV.,  

 

Tantárgyak 
9. évf. 

2016-17 

10. évf. 

2017-18 

11. évf. 

2018-19 

12. évf. 

2019-20 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

2020-

21 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  -  - - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek: Ének-zene -   - 1  - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Kémia 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Fizika*, vagy Informatika, 

vagy Szakmai tantárgy** 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 

* Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
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VI. 

Szociális III.,  

Tantárgyak 

 

9/Ny 

évf. 

 

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 4 556  -  - 

I.Idegen nyelv: 

Angol/Német 
10 5 5 - - 720 4 124 

II.Idegen nyelv: 

Német/Angol 
6 1 1 4 4 560 - - 

III.Idegen nyelv: Latin 2 - - - - 72 - - 

Matematika 1 3 3 3 3 453  -  - 

Történelem - 2 2 3 3 345  -  - 

Etika   -  - - 1 31  -  - 

Informatika 4 0 0 - - 144  -  - 

Művészetek: Ének-zene 1  -  - -  - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 5 875  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 175  -  - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

- 
3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Biológia  
- 

- 2 2 2 206  -  - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi 

tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Földrajz*, 

vagy Informatika, vagy 

Szakmai tantárgy** 

- 
- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- - 1 - - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
- 8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga 

keretében megszerezhető 

szakképesítés 

- 
3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
30 35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1080 1260 1296 1260 1085 5981 1085 1085 

* Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 

144 órás (két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
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 Szakközépiskolai kerettanterv 9-12. érvényes a 2019-20 tanév végéig kifutó 
rendszerben  

Óraterv a kerettantervekhez – szakközépiskola 

Tantárgyak 
9. 
évf. 

10. 
évf. 

11. 
évf. 

12. 
évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4* 4* 4 4 

Idegen nyelvek 3* 3* 3* 3* 

Matematika 3* 3* 3* 3* 

Etika     1   

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 3 3 

Fizika 2 2 1   

Kémia 2 1     

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Földrajz 2 1     

Szakmai tárgyak 6 7 8** 11** 

Vizuális kultúra   1     

Informatika 1*       

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 
*csoportbontásban tanított tantárgyak 
** szakmai gyakorlat csoportbontásban 
 

 További kötelező és szabadon választott tantárgyak, óraszámuk és tananyaguk 

 Tantárgyak és óraszámok 

 
Vegyész ágazat XV. 
 

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

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Kötelezően választandó     

Idegen nyelvek 1* 1*   

Matematika 1* 1*   

Informatika 1* 1*   

Ének-zene 1    

Kémia  1   

Szabadon választható     



 

55 
 

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

  4* 4* 

 
Laboratóriumi technikus szakirány 
 

Szakmai tárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

Összóraszám 6 7 8 11 35 

Szabadon tervezhető órakeret 1 1 1 1 4 

Kötelezően választandó 1 1 1 1 4 
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Vegyipar ágazat XIV. 
 

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

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Kötelezően választandó     

Idegen nyelvek 1* 1*   

Matematika 1* 1*   

Informatika 1* 1*   

Ének-zene 1    

Kémia  1   

Szabadon választható     

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

  4* 4* 

 
 
Műanyagipari technikus szakirány 
 

Szakmai tárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
 
13. évf. 

Összóraszám 6 7 8 11 35 

Szabadon tervezhető órakeret 1 1 1 1 4 

Kötelezően választandó 1 1 1 1 4 
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Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat XXIII. 
 

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

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Kötelezően választandó     

Idegen nyelvek 1* 1*   

Matematika 1* 1*   

Informatika  1*   

Ének-zene 1    

Biológia 1    

Kémia  1   

Szabadon választható     

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

  4* 4* 

 
Környezetvédelmi technikus szakirány 
 

Szakmai tárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf 

Összóraszám 6 7 8 11 35 

Szabadon tervezhető órakeret 1 1 1 1 4 

Kötelezően választandó 1 1 1 1 4 

      

 
 
Informatika ágazat XIII. 
 

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

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Kötelezően választandó     

Idegen nyelvek 1* 1*   

Matematika 1* 1*   

Informatika 1* 1*   

Ének-zene 1    

Fizika  1 1  

Szabadon választható     

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

  3* 4* 

 
  



 

58 
 

Szoftverfejlesztő szakirány 

Szakmai tárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

Összóraszám 6 7 8 11 35 

Szabadon tervezhető órakeret 1 1 1 1 4 

Kötelezően választandó 1 1 1 1 4 

      

 
Informatikai rendszergazda szakirány 
 

Szakmai tárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

Összóraszám 6 7 8 11 35 

Szabadon tervezhető órakeret 1 1 1 1 4 

Kötelezően választandó 1 1 1 1 4 

      

 
Gépészet ágazat IX. 
 

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

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Kötelezően választandó     

Idegen nyelvek 1* 1*   

Matematika 1* 1*   

Informatika 1* 1*   

Ének-zene 1    

Fizika  1 1  

Szabadon választható     

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés 

  3* 4* 

 
Gépgyártástechnológiai technikus szakirány 
 

Szakmai tárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

Összóraszám 6 7 8 11 35 

Szabadon tervezhető órakeret 1 1 1 1 4 

Kötelezően választandó 1 1 1 1 4 
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Mechatronikai technikus szakirány 
 

Szakmai tárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

Összóraszám 6 7 8 11 35 

Szabadon tervezhető órakeret 1 1 1 1 4 

Kötelezően választandó 1 1 1 1 4 

      

 

bb) Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 
elvei 

 
A címben felsorolt oktatási segédletek kiválasztása alapvetően a munkaközösségek 

feladata. 

Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, taneszközök, ruházati és más felszerelések 

beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési 

kötelezettség hárul. 

A munkaközösségek olyan tankönyvet választhatnak, amely a tankönyvellátás 

jogszabályban meghatározott rendje szerint valamennyi tanuló számára biztosítható. 

A tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 

- szakmaiság 

- esztétikum 

- áttekinthetőség 

- minőség és tartósság (lehetőleg tartós tankönyv) 

- optimális ár. 

Az iskola anyagi lehetőségének függvényében törekszik arra, hogy a nagyobb értékű 

tanulmányi segédletekből (pl.: szótárak, példatárak, atlaszok) a könyvtár számára vásároljon, 

így a nehéz anyagi helyzetben lévő tanulók kikölcsönözhetik azokat. 

A tankönyveken kívül oktatási segédleteknek tekintjük a testnevelés órákon használt 

felszerelést és az ünnepi alkalmakon a házirend által szabályozott öltözéket - minőség, típus 

és ár megjelölése nélkül. 

A munkaközösségek a kiválasztott taneszközöket egyeztetik a szülői választmánnyal és a 

DÖK-kel. 

Az iskolai taneszközjegyzéket a 4. melléklet tartalmazza. 
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bc) A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósításának 
szabályai 

Nevelési feladatok a tanórán 

A Nemzeti alaptanterv (NAT) a tanórákon is megvalósítandó nevelés tartalmát fejlesztési 

területek-nevelési céljaiként fogalmazza meg. 

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

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

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

hatásának is. 

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

az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel 

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

igényeket. 

A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tanítás folyamatában: 

beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, 

tartalmaiba; 

tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola 

helyi tanterve szerint; 

tematizálják az osztályfőnöki órák témaköreit; 

témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb 

iskolai foglalkozások, programok számára. 

 

 

 

Az erkölcsi nevelés 

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

azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 

életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 
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problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ 

lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az 

iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások 

kialakítása - az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig - 

hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. Iskolánk 

tantestületének minden tagja elkötelezetten dolgozik az erkölcsi nevelés céljainak 

megvalósításán. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

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

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

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

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

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék 

meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció 

kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési 

formákról. Iskolánk tantestületének minden tagja elkötelezetten dolgozik a hazafias nevelés 

céljainak megvalósításán. 

AZ ISKOLA HAGYOMÁNYAI 

Az iskola hagyományrendszere a több mint 60 éves intézmény múltjában gyökerezik. A 

hagyományok őrzése, ápolása hozzájárul a diák és tanárközösség fejlődéséhez, a hazafias érzelmek 

kialakulásához, a magyarságtudat melletti elköteleződéshez. 

A hagyományos események, rendezvények többsége tanárra és diákra egyaránt vonatkozik. 

Ezek a következők: 

 tanévnyitó ünnepély 

 elsősavató: elsős osztályok bemutatkozása, vetélkedő (győztes osztály szervezi) 
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 Az 1956-os forradalom évfordulója alkamából iskolai ünnepély az irodalmi színpad 

közreműködésével  

 Radnóti vetélkedő és emlékmenet 

 Karácsonyi hangverseny  

 Szalagavatóbál  

 Sítábor  

 Sulinap a DÖK rendezésében 

 NONSTOP foci a DÖK rendezésében 

 az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából iskolai ünnepély  

 Alma Mater kulturális bemutató: amatőr művészek fellépése (iskola tanulói) 

 projektnapok rendezvénysorozata évenként más témában 

 háziversenyek a munkaközösségek szervezésében (munkaterv szerint) 

 megemlékezés az aradi vértanúkról, Brusznyai Árpádról, a kommunizmus áldozatairól, a 

holokauszt áldozatairól,  anyák napjáról és a nemzeti összetartozás napjáról: stúdióműsor egy-egy 

osztály szervezésében 

 ballagás – a 11. évfolyam rendezésében 

 tanévzáró ünnepély – technikusi oklevelek átadása 

 nyári vízitúra 

 A felsoroltakon túl külföldi cserekapcsolatok, osztálykirándulások, tanulmányi, kulturális és 

sportversenyek teszik színesebbé az iskolai életet. 

 A tantestület hagyományos rendezvényei: 

o karácsonyi ünnepség – új tanárok avatása mókás vetélkedővel, ajándékozás 

o névnapi köszöntések 

o nőnapi megemlékezés 

o tantestületi kirándulás  

o tanév végi vigasság 

Iskolánk a kiemelkedő kulturális, tanulmányi, sport, közösségi munkát végző tanulói közül 

évente egy főt Pro Schola díjban részesít. A díjat (a vele járó S. Hegyi Béla által készített plakettet, 

és pénzjutalmat) iskolánk alapítványának kuratóriuma ítéli oda. Szintén évente egy fő részére a 

kuratórium megítélheti a Pro Schola díj tanári fokozatát Plakett és pénzjutalom), amelyet a 
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kiemelkedő oktató-nevelő munkáért kaphat meg egy olyan kolléga, aki legalább tíz éve az 

iskolában dolgozik. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

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

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

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

együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a 

tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében 

biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai 

gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny 

részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Iskolánk tantestületének minden tagja 

elkötelezetten dolgozik az állampolgárságra és demokráciára nevelés céljainak megvalósításán, 

ennek egyik legfontosabb tere a diákönkormányzatiság működtetése. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

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

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

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 

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

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

hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra 

támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást 

igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat 

maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi 

élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. Iskolánk tantestületének minden tagja elkötelezetten dolgozik az önismeret és a 

társas kultúra fejlesztésén. 
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A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

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

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a 

családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az 

iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.  

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

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

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki 

egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola 

feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-

megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes 

körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok 

motiválják és segítik a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésében. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

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

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

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

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

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 

felelős állampolgári léthez. Iskolánk tantestületének minden tagja támogatja az önkéntességet. 
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 Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele, hogy a tanulóknak 50 óra közösségi 

szolgálatról  kell igazolással rendelkezniük. A közösségi szolgálatot a 9-12. évfolyamos tanulók 

számára egyenletesen elosztva szervezzük meg az alábbi területeken: 

a) egészségügyi,  

b) szociális és jótékonysági,  

c) oktatási,  

d) kulturális és közösségi,  

e) környezet- és természetvédelemi,  

f) katasztrófavédelmi,  

g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek-kel, 

továbbá idős emberekkel, 

h) rendvédelmi 

 A közösségi szolgálat megszervezéséhez az iskola szerződést köt a fent említett területeken 

érintett partnerekkel, akik vállalják, hogy lehetőséget adnak a tanulók számára az előírt órák 

teljesítésére. A tanulóknak a közösségi szolgálatról naplót kell vezetni. A fogadó intézmény igazolja 

a feladat teljesítését, illetve a vele eltöltött óraszámot. Az iskola által megbízott mentor szervezi a 

tanulók számára a közösségi szolgálatot. Az osztályfőnök elvégzi annak adminisztrációját az iskolai 

hivatalos dokumentumokban (osztálynapló, bizonyítvány, anyakönyv).  

Az iskola abban az esetben állít ki igazolást a közösségi szolgálat teljesítéséről, ha a tanuló 

valamilyen okból intézményt vált. Az igazolás arról szól, hogy az adott tanévben az 

intézményváltásig a tanuló hány órát teljesített. A közösségi szolgálat elvégzéséről szóló 

dokumentumot addig kell megőriznie a tanulónak, míg nappali iskolarendszerű oktatásban 

részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet.  

Természettudományos, műszaki nevelés 

A műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerni igyekvő ember áll. A 

természettudományi műveltség a természethez fűződő közvetlen, megértő és szeretetteljes 

kapcsolaton alapul. Olyan tudást kell építenünk, amely segíti természeti-technikai környezetünk 

megismerését, és olyan tevékenységre késztet, amely hozzájárul a környezettel való összhang 

megtalálásához és tartós fenntartásához. Ennek érdekében a tanulónak meg kell ismernie a világot 

leíró alapvető természettudományos modelleket, törvényeket és elméleteket, azok történeti 

fejlődését, érvényességi határait, a hozzájuk vezető megismerési módszereket. Mivel a 
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paradigmák, kutatási programok ma is változnak, a természettudományok tanítása során azt is be 

kell mutatnunk, hogy azok századok kollektív munkájával születtek meg, folyamatosan alakulnak, 

és sok esetben nem kizárják, hanem kiegészítik egymást. Láttatnunk kell azt is, hogy a 

természettudományok megfigyelések, kísérletek sorozatain keresztül kristályosodott, bizonyított 

alapvető igazságokra (elméletekre, törvényekre, szabályokra) épülnek. A természettudományok 

fejlődésének jellemzőit és módszereit az iskolai oktatás és nevelés során is figyelembe kell venni. 

A tanulókat meg kell ismertetni a tervszerű megfigyeléssel és kísérletezéssel, az eredmények 

ábrázolásával, a sejtett összefüggések matematikai formába öntésével, ellenőrzésének, 

igazolásának vagy cáfolatának módjával, a tudományos tényeken alapuló érveléssel és a 

modellalkotás lényegével. 

A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet 

felelős és fenntartható alakítása a természettudományos és műszaki kutatások és azok 

eredményeinek alkalmazása nélkül elképzelhetetlen. A globális problémák megoldásának fontos 

feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen alapuló, kritikus és konstruktív 

magatartása. A gazdaság, a versenyképesség számára létfontosságú a kellő számú és 

felkészültségű műszaki szakember. 

A természettudományok tanítása során alapvető a tudományágak pontos és részben elkülönült 

fogalomhasználata. A természettudományi nevelésnek ugyanakkor elő kell segítenie a közvetített 

tudás társadalmi érvényesülését is. Ezért a természettudományos oktatás és nevelés sem a 

tartalmak, sem a módszerek tekintetében nem szorítható be kizárólag a szaktudományok szűken 

értelmezett kereteibe. Az iskolai oktatásnak és nevelésnek olyan, természettudományos 

módszerekkel vizsgálható kérdésekkel is foglalkoznia kell, amelyeket a társadalom és a gazdaság 

adott időben és helyen felvet, amelyek befolyásolják az egyén és a közösség jelenlegi életét, illetve 

hatással vannak a jövő alakulására. Ilyenek például az egészségmegőrzéssel, a természeti 

forrásokkal való fenntartható gazdálkodással összefüggő problémák. Cél, hogy a tanulók cselekvő 

közreműködőivé váljanak a tanulási folyamatnak, egyben felkészüljenek az aktív állampolgári 

szerepvállalásra.  

A természettudomány nemcsak ismeretek rendszere, az emberiség közös kultúrkincse, hanem 

magasan szervezett kollektív megismerési eszköz is. A közoktatásban folyó természettudományos 

nevelés a maga sajátos eszközeivel bepillantást enged a jelen főbb kutatási tevékenységeibe. 

Ahhoz, hogy a tudás személyessé váljék, a diszciplínák tudásrendszereit a tanulók igényeihez, 
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életkori sajátosságaihoz, képességeik fejlődéséhez és gondolkodásmódjuk sokféleségéhez kell 

igazítani. Így felkelthető a tanulók érdeklődése, megalapozható a nem természettudományos 

pályát választók kellő tájékozottságának kialakítása, és – megkülönböztetett figyelemmel a 

tehetségek gondozására – elérhető a fiatalok egy részének természettudományokhoz köthető 

pályákra irányítása is. Erre az alapra épül a felkészítés a természettudományos és műszaki 

életpályákra is. 

Az alaptantervben meghatározott fejlesztési feladatokat és a közműveltség tartalmi elemeit az 

iskolai nevelés során különféle kontextusokban, a mindennapi élet színtereihez és problémáihoz 

kapcsoltan kell feldolgozni. Így érhetjük el, hogy a különféle összefüggésekre alapozott és 

begyakorolt természettudományos és műszaki műveltség hatékonyabban alkalmazható a 

mindennapi életben és a munka világában. A jól megtervezett kontextusok segítik a tanulói 

érdeklődés felkeltését és a tanulási célok elfogadását. Ezek az alábbiak szerint értelmezhetők: 

Területek: 

–    Egészség (egészségmegőrzés, életmód, népegészség, orvostudomány) 

–    Természeti erőforrások (anyag- és energiahasználat, hatékonyság, a készletek kimerülése) 

–    Környezeti rendszerek állapota (modellek és előrejelzés, éghajlatváltozás, életközösségek 

sérülése, biodiverzitás csökkenése, szennyezés és hulladékok) 

–    A tudomány és a technika összefüggései (a tudományos eredmények alkalmazása, 

technológiai rendszerek és hatásaik, a társadalmi kontroll szükségessége és mechanizmusai) 

Szintek (dimenziók): 

–    Egyén (egyéni élethelyzet, személyes környezet; egyéni feladat és felelősség) 

–    Család (az egyén legszűkebb társas környezete, a háztartás szintje; közös szabályok, szoros 

együttműködés és felelősség) 

–    Helyi közösség (a lakókörnyezet, a település és régió környezete; együttműködés és 

kollektív felelősség) 

–    Társadalom (az ország, a nemzet szintje; egységes szabályozás és felelősség) 

–    Globális (a Föld globális rendszerei, a nemzetek közössége; nemzetközi együttműködések, 

egyezmények, világszervezetek) 

A fejlesztési feladatokat ezért olyan kulcsfogalmak köré szerveztük, amelyek elősegítik, hogy a 

közműveltségi tartalmak a fenti kontextuális területekbe és a tanulók életkori sajátságaiból 

következő szinteknek megfelelően ágyazódjanak be, illetve erősítik a természettudományos 
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diszciplináris tantárgyak közötti kapcsolatokat, ugyanakkor nem akadályozzák a szaktudományok 

hagyományos rendszerének kiépítését. 

Az önmagában is összetett funkciójú természettudományi nevelés – a többi 

műveltségterülethez hasonlóan – beágyazódik az iskola komplex személyiségfejlesztési 

folyamatába. Ennek feltétele az iskolai és azon kívüli tanulási környezet változatossága, az 

információforrások, az interakciós lehetőségek sokfélesége, az önálló, cselekvő tanulás 

lehetősége. A természettudományok tanításakor a tanulási környezetet úgy kell tervezni, hogy az 

támogassa a különböző aktív tanulási formákat, technikákat a tanulócsoport összetétele, mérete, 

a rendelkezésre álló lehetőségek függvényében. Az aktív tanulás konkrét módszerei (például a 

problémaalapú tanulás vagy a kooperatív munka) alkalmazását a fejlesztési feladat, az 

elsajátítandó tartalom és a tanulócsoport igényei szerint célszerű megválasztani. 

A természettudományi nevelés a tanulókat aktív szerepvállalásra, a fenntarthatóságot 

támogató, önmagáért és a közösségért felelős életmód kialakítására készteti. A megalapozott 

természettudományos műveltség teszi lehetővé a félrevezetésen, manipuláción alapuló, illetve 

áltudományos megnyilvánulások felismerését és hárítását is. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

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

tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, 

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

fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az 

intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és 

társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, 

gyarapításába. Iskolánk tantestületének minden tagja elkötelezetten támogatja a 

környezettudatosság kialakítását. 

Pályaorientáció 

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

kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 
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biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

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

szükséges erőfeszítéseket. 

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

versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. Iskolánk tantestületének 

minden tagja segíti a tanulókat a pályaválasztásban: pályaorientációs napot szervezünk a tanulók 

számára, tájékoztatjuk őket az egyetemi nyílt napokról, egyetemi rendezvényekről, szakkörökről, 

a faliújságokon közzétesszük az egyetemek felhívásait. Tanulmányi kirándulások esetén szakmai 

programokat, üzemlátogatásokat szervezünk számukra. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, 

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

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

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa 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. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja 

a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal 

kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. Iskolánk tantestületének 

minden tagja részt vesz a gazdasági és pénzügyi nevelésben. 

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: 

értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, 

kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia 

részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével 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. Iskolánk tantestületének 

minden tagja részt vesz a médiatudatosságra nevelésben. 
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A tanulás tanítása 

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

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

szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, 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 a tanulók csoportban; hogyan 

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

Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a 

változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen 

része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség 

szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. A tanulás tanítása minden pedagógus 

feladata.  

 

 

bd) Mindennapos testnevelés megvalósítása 

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti 

oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, 

amelyből  heti két óra 

- délutáni testneveléssel 

- iskolai sportkörben való sportolással, 

- versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal 

rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a 

tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a 

sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.  

Az iskola félév és év vége előtt ellenőrzi, hogy sportolói részt vettek-e az egyesület 

munkájában.  

Az iskola által szervezett sítáborban illetve vizitáborban való részvétel a következő féléves 

délutáni testnevelés alól felmentést ad. 
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be) Tantárgyak, foglakozások választásának szabályai 

 

Érettségire felkészítő órák 

Szabadon választható tárgyak a 11. és a 12. évfolyamon az emelt szintű és a középszintű 

érettségire felkészítő tantárgyak.  

Szakközépiskolások esetén: 

Kötelező négy óra emelt szintű felkészítést, vagy kompetenciafejlesztést választani, aki 

választotta, annak számára a foglalkozás kötelezővé válik.  

A szabadon választható emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyak: Atantárgyak órái 

egy időben vannak. 

 
Szakgimnázium esetén 11.és 12. évben is 2 óra választható szabadon: 

Tárgy 

magyar 

matematika 

történelem 

biológia 

fizika 
kémia 

informatika 

német nyelv 

angol nyelv 
magyar és matematika 
középszintű felkészítés 

 

A 10. évfolyamon az emelt szintű képzésre történő jelentkezés két lépcsőben történik. 

Április 15-ig előzetes felmérés készül, mely tárgyak indítására van igény. A jelentkezőknek 

május 20-ig kell véglegesíteni jelentkezésüket. Ha egy csoport létszám hiányában nem indul, 

akkor lehetőség van szakköri keretekben a felkészítés megszervezésére.  

A választás két évre szól. A szabadon választható tárgyak választása esetén a 

tanulmányokra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a kötelező tárgyakéra. 

A 11. évfolyamosok a tanév elején a tanév második hetének végéig leadhatják a tárgyat, 

ha ezzel nem szűnik meg a csoport, illetve ha az alapcsoportokban van hely. További 

módosítási lehetőségük van május hónapban a következő tanévre vonatkozóan. Új tárgy 

felvétele esetén a tizenegyedikes emelt anyagból különbözeti vizsgát kell tenniük az 

augusztusi javítóvizsga időpontjában. 
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Délutáni testnevelési csoport 

 
A délutáni testnevelés csoportokat az igények és a lehetőségek szerint szervezzük meg. 

 

Hittan 

Hittan oktatásra jelentkezők felmérése beiratkozáskor történik, ill. a korábbi hittanosok 

folytathatják tanulmányaikat választásuk szerint. A választás egy tanévre szól. Az igények 

alapján az iskola igazgatója egyeztet az egyház képviselőjével. A hitoktatáshoz az oktatót az 

egyház, a termet az iskola biztosítja. 

 

Szakkörök 

Az iskola hagyományainak és lehetőségeinek megfelelően szervez szakköröket, de a 

tanulók, és a szülők újak szervezését is kezdeményezhetik. A szakköri foglalkozásokra a 

szorgalmi időszak kezdetén lehet jelentkezni. 

A szakköri foglalkozások legkésőbb októberben kezdődnek és május végéig tartanak. A 

foglalkozás időtartamát a tantárgyfelosztás alapján készített foglalkozási rend tartalmazza.  

A szakmai versenyekre külön felkészítő foglalkozásokat szervezünk a tehetséges tanulók 

számára, és biztosítjuk a versenyeken való indulást a házi selejtezőket sikerrel teljesítőknek. 

Korrepetálás, felzárkóztatás 

Kilencedik osztályokban felzárkóztató foglalkozás, a felsőbb évfolyamokon korrepetálás 

szervezhető a tanulmányi munkában önhibájukon kívül lemaradt tanulók számára. Ezen 

foglalkozásokat a munkaközösségek javaslatára az igazgató engedélyezi. Időtartamát a 

foglalkozási rend tartalmazza. A foglalkozáson a részvétel nem kötelező. Felzárkóztató 

foglalkozás és korrepetálás szervezhető a szülők kezdeményezésére is.  

Sportcsoportok 

A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi 

időre. A sportcsoportok számát és vezetőjét a sportkör vezetőjével egyetértésben az 

igazgató engedélyezi, ill. nevezi ki. A sportcsoport foglalkozások időtartamát a DSK működési 

szabályzata rögzíti. Szintén a DSK szervezi az alábbi rendezvényeket:  
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környezet- és természetvédelmi tábor 

iskolai sítábor 

iskolai vizitábor 

Ez utóbbiak önkéntes jelentkezés alapján, a tanulók érdeklődésének megfelelően, anyagi 

hozzájárulással szerveződnek. 

A szakkör, a sportkör stb. vezetőjét az igazgató bízza meg. A megbízást ellátók szakmailag 

és pedagógiailag felelősek a szakkör, a sportkör stb. működéséért. Éves munkaprogramot 

dolgoznak ki, amelyet a felelős igazgatóhelyettes hagy jóvá. 

bf) Érettségi vizsgára való felkészítés 

Szakgimnázium 
 
 
Szakközépiskola, gimnázium 

 

 felkészítés szintje 

kötelező érettségi tárgyak közép emelt 

magyar nyelv és irodalom x x 

történelem x x 

angol nyelv x x 

német nyelv x x 

matematika x x 

szakmai x x 

választható érettségi tárgyak - 

ágazattól függően (*) 

közép emelt 

csak emelt szintű 

felkészítés 

választása esetén 
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biológia* 

környezetvédelem és 

szociális ágazat 

x x 

fizika* 

gépészet és informatika 

ágazat 

x x 

kémia*  

vegyész és vegyipar ágazat 

x x 

testnevelés x x 

informatika x x 

Testnevelés tantárgyból a pedagógiai programban foglalt óraszám biztosítja mind az 

emelt, mind a középszintű érettségire való felkészítést. 

Az ágazati szakmai érettségi vizsgára a felkészítés a szakmai tantárgyak kötelező óráinak 

terhére történik. 

Magyar nyelv és irodalomból, idegen nyelvből, matematikából, történelemből, 

biológiából és fizikából a középszintű érettségire való felkészítés a pedagógiai program által 

meghatározott időkeretben történik, emelt szintű érettségire csak abban az esetben célszerű 

jelentkeznie a tanulóknak, ha részt vettek 11. és 12. évben az emelt szintű érettségire 

felkészítő foglalkozásokon. 

Informatika emelt szintű érettségire való felkészítése abban az esetben biztosított a 

tanulóknak, ha 11. vagy 12. évfolyamon a szabadon választott órakeret terhére tanulták az 

adott tárgyat.  

Biológiából a környezetvédelem és a szociális ágazatban tanulók számára biztosított a 

középszintű érettségi vizsgára való felkészítés, az emelt szintű felkészítéshez választani kell 

11. és 12. évfolyamon a tantárgyat. 

Kémiából a vegyész és a vegyipar ágazatban tanulók számára biztosított a középszintű 

érettségi vizsgára való felkészítés, az emelt szintű felkészítéshez választani kell 11. és 12. 

évfolyamon a tantárgyat. 
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Fizikából a gépészet és az informatika ágazatban tanulók számára biztosított a középszintű 

érettségi vizsgára való felkészítés, az emelt szintű felkészítéshez választani kell 11. és 12. 

évfolyamon a tantárgyat. 

 

Középszintű érettségi vizsga témakörei 

Az írásbeli és szóbeli vizsga követelményeit közép és emelt szinten is az érettségi vizsga 

részletes követelményeiről kiadott rendelet tartalmazza. 

Biológia  

 

1.Emberi szervezet- és egészségtan  

 Az emberi bőr felépítése és működése. A bőr egészségtana (higiénia, égési sérülések, a 

napozás hatásai stb.).  

 Az ember mozgási szervrendszerének felépítése és működése. Az izom- és vázrendszer 

egészségtana (rándulás, ficam, törések, csípőficam, helyes testtartás, edzés, stb.).  

 Az ember táplálkozási szervrendszerének felépítése, működése és egészségtana. Az 

egészséges táplálkozás mennyiségi és minőségi követelményei. (A helyes fogyókúra 

szabályai, fogápolás.) 

 Az ember immunrendszerének felépítése és működése. A belső védekezés egészségtana, 

fertőző betegségek.  Szervátültetések, védőoltások. 

 Az ember légzőrendszerének felépítése és működése. A légzési szervrendszer egészségtana 

(dohányzás, allergiák, légzési gázok hatásai stb.).  

 Az ember anyagszállító rendszerének felépítése és működése. A keringési rendszer  

(szív, erek, vér) egészségtana. Vércsoportok, vérátömlesztés, véradás, Rh 

összeférhetetlenség. Szív- és érrendszeri megbetegedések. 

 Az ember kiválasztó szervrendszerének felépítése és működése. A vese és a húgyutak 

egészségtana.  

 Az ember hormonrendszerének felépítése és működése. A hormonrendszer egészségtana, 

kapcsolata az idegi szabályozással.  

 Az ember idegrendszerének felépítése és működése. A gerincvelő és az érzékszervek 

egészségtana.  
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 Az ember szaporító szervrendszerének felépítése és működése. A családtervezés és a 

terhesgondozás fontossága.  

 Humángenetika.  

2.Környezetvédelem, ökológia 

 A talaj, mint környezeti tényező. A talaj keletkezése, talajszennyezés és talajpusztulás.  

 A levegő, mint környezeti tényező. A levegőszennyezés problémái és megoldásai.  

 A víz, mint környezeti tényező. A felszíni és a felszín alatti vizek szennyezésének 

problémái. Az ivóvíz ellátás megoldása. 

 A hulladékok keletkezése és fajtái. A hulladékkezelés lehetőségei; az újrahasznosítás. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

 Az energiatermelés módjai, biológiai következményei. A megújuló és a nem megújuló 

energiahordozók, a hagyományos és alternatív energiaforrások.  

 Természetvédelem, természeti értékeink védelmének módjai. Nemzeti parkjaink. 

 Az állat- és növényfajok védelme, a biodiverzitás.  

 Globális problémák és megoldások a környezet- és természetvédelemben (üvegházhatás, 

globális felmelegedés és hatásai, esőerdők stb.).  

 Az együttélés (szimbiózis), a versengés (kompetíció), az asztalközösség 

(kommenzalizmus), az antibiózis, az élősködés (parazitizmus) és a táplálkozási 

kölcsönhatás (predáció) fogalma állati, növényi és emberi példákkal.  

 A környezetvédelem célja, feladatai. Környezeti ártalmak és megszüntetésük lehetséges 

műszaki megoldásai. 

 Hazai fás és fátlan társulások. A társulások szerkezete, faji összetétele. Táplálkozási 

kapcsolatok. 

3.Laboratóriumi vizsgálatok a követelményrendszer alapján 

 plazmolízis vizsgálata  

 orvosi szén felületi megkötő képességének vizsgálata  

 enzimes bontás kémcsőben  

 szén-dioxid kimutatása meszes vízzel  

 az epe vizsgálata  

 keményítő kimutatása  

 keményítőszemcsék vizsgálata mikroszkóp alatt  

 fehérje kicsapódása  

 sejtmag vizsgálata  
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 sejtfal és sejtplazma vizsgálata  

 zöld színtestek vizsgálata  

 papucsállatka és amőba mozgásának megfigyelése  

 zöld szemes ostoros és sütőélesztő megfigyelés  

 ecsetpenész és fonalas zöldmoszat megfigyelése  

 lombosmoha vizsgálata  

 a víz útja a zárvatermő növényben 

 a csírázás külső és belső feltételeit bemutató kísérlet elemzése  

 bőrszöveti nyúzat készítése 

 lomblevél szöveteinek vizsgálata  

 növényi szövetek vizsgálata fás szár keresztmetszetén  

 gázcserenyílás vizsgálata  

 többrétegű elszarusodó laphám vizsgálata  

 harántcsíkolt izomszövet vizsgálata  

 csontszövet vizsgálata  

 idegszövet vizsgálata gerincvelő keresztmetszetéből  

 emberi vér és békavér összehasonlítása  

 a gyomornedv hatását bemutató kísérlet elemzése  

 a vakfolt vizsgálata  

 térdreflex 

 légzésszám vizsgálata 

 pulzus mérése 

Fizika 

 

Az idei évben is – a diákok felkészülését segítendő – részletesen közzétesszük a szóbeli érettségi 

elméleti részének tematikáját. Szó sincs azonban arról, hogy egy tanulói feleletben az egy tételen belüli 

összes altémát kérnénk. A tétellapon szereplő kérdések, az itt leírtaknál konkrétabbak, kevésbé 

átfogók, egy-egy tételen belül egy-két témát érintenek; a követelményrendszerben leírtakat nem 

haladják meg; tartalmazhatnak gyakorlati példát és/vagy fizikatörténeti ismeret számonkérését. 

1. A haladó mozgások 

 Egyenes vonalú egyenletes, és egyenletesen változó mozgások. Egyenes vonalú mozgások 

szuperpozíciója. 
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 A mozgásokra jellemző fizikai mennyiségek, mértékegységeik. 

 A mozgások analitikus és grafikus leírása. 

 A mozgások dinamikai elemzése. 

 Egyszerű hétköznapi példák haladó mozgásokra. 

2. Periodikus mozgások 

 Egyenletes körmozgás, harmonikus rezgőmozgás. A két mozgás kapcsolata. 

 A mozgásokra jellemző fizikai mennyiségek, mértékegységeik. 

 A mozgások dinamikai jellemzése. 

 A rezgő test energiája, a rezonancia jelensége. 

 Példák a felsorolt mozgásokra, jelenségekre. 

3. Az erő 

 Az erő, a tömeg, a lendület fogalma. 

 Newton törvényei. 

 Az erők fajtái, erőtörvények a fizikában. 

 Hétköznapi példák ütközésekre, súrlódásra, rugalmas erőkre. 

4. Hőtágulás 

 A hőmérséklet, a hőmennyiség, a hőtágulás fogalma. 

 Hőmérséklet mérése. 

 Szilárd testek, folyadékok, gázok hőtágulása, a hőtágulást leíró összefüggések. 

 Mindennapi példák a hőtágulás felhasználására, káros voltára, hőtágulás a természetben. 

5. Gázok állapotváltozásai 

 A gázok állapotjelzői és mértékegységeik. 

 A gázok állapotegyenlete. 

 Az állapotváltozás fogalma, gáztörvények. 

 Nevezetes állapotváltozások, (izobár, izochor, izoterm, adiabatikus), ábrázolás p–V 

diagramon, a hőtan első főtételének alkalmazása a fenti állapotváltozásokra. 

 Az ideális gáz kinetikus modellje. 

6. A termodinamika főtételei 

 A belső energia, a hőmennyiség, a térfogati munka fogalma. 

 Az I. főtétel és alkalmazásai hőtani folyamatokban. 

 A II. főtétel, mint a spontán folyamatok irányának meghatározása. 

7. Halmazállapot-változások, fajhő 
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 A szilárd, a cseppfolyós és a légnemű halmazállapot általános jellemzése 

 Az olvadás/fagyás, párolgás/forrás, lecsapódás, jellemző mennyiségei, mértékegységeik. 

 A folyamatokat befolyásoló tényezők. 

 A halmazállapot-változások jellemzése energetikai szempontból. 

 Hétköznapi példák  

 

8. Időben állandó erőterek 

 Az elektromos erőtér fogalma, jellemzése: térerősség, potenciál, feszültség, erővonalak. 

 Egyszerű elektrosztatikus erőterek. 

 A mágneses erőtér fogalma, jellemzése: indukció, fluxus, erővonalak. 

 A gravitációs kölcsönhatás, gravitációs erőtér. 

9. Az elektromos áram 

 Az elektromos áram fogalma, áramforrások, az elektromos áramkör. 

 Ohm törvénye. 

 A váltakozó áram fogalma 

10. Az elektromágneses indukció 

 Áram és mágneses tér kölcsönhatása, Lorenz-erő. 

 A mozgási indukció jelensége, értelmezése a Lorenz-erő alapján. 

 A nyugalmi indukció jelensége. 

 Lenz törvénye. 

11. A fény 

 A geometriai optika, leképezés, gyakorlati felhasználás. 

 A fény visszaverődése, törése, teljes visszaverődése 

 A fény, mint hullám; a polarizáció, az interferencia, a diszperzió fogalma. 

 Foton, fotóeffektus, a fény kettős természete. 

12. Hullámok 

 A mechanikai hullámok jellemzői. 

 Az elektromágneses hullámok jellemzői. 

 Elektromágneses spektrum, rezgőkör, fénykibocsátás, fényelnyelés. 

13. Az atom szerkezete 

 Az anyag atomos szerkezetére utaló jelenségek.  

 Az elektromosság elemi töltése, az elektron, mint részecske. 
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 Az atom felépítése. Rutherford szóráskísérlete. 

 Atommodellek. 

14. Magfizika 

 Az atommag felépítése, kötési energia, tömegdefektus. 

 Magátalakulások, radioaktív bomlások, maghasadás, láncreakció. 

 Sugárzások, sugárzásmérés, felhasználásuk. 

 Atomreaktor, atombomba, hidrogénbomba. 

15. Csillagászat. 

 Naprendszer, és bolygói. Kepler-törvények. 

 Bolygók, állócsillagok és egyéb természetes és mesterséges égitestek. 

 A Nap tulajdonságai, energiatermelése. 

 A táguló Univerzum. 

16. Gravitáció 

 Tömegvonzás törvénye. 

 Nehézségi erő, nehézségi gyorsulás, súly, súlytalanság. 

 Kozmikus sebességek. 

 

Földrajz 

1.Általános természetföldrajz, a kontinensek, illetve Magyarország természetföldrajza 

 Kozmikus környezetünk vagy térképi ismeretek 

 A geoszférák földrajza és környezeti problémáik 

 Földrajzi övezetesség 

 A kontinensek természetföldrajza 

 Magyarország és tájainak természetföldrajza 

2.Általános társadalomföldrajz, regionális társadalmi-gazdasági földrajz 

 Népesség- és településföldrajz 

 A világ változó társadalmi-gazdasági képe 

 A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országok és országcsoportok 

 Európa és a többi kontinens regionális földrajzi jellegzetességei 

 Magyarország földrajza. Hazánk helye és kapcsolatai a Kárpát-medencében és 

Európában 
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 Globális környezeti problémák 

Gépgyártás-technológiai ismeretek 

1. Munkavédelem 

 Munkabiztonság 

 Tűzvédelem 

 Környezetvédelem 

2. Gépészeti alapozó feladatok 

 Műszaki ábrázolás 

 Gépészeti anyagok 

 Műszaki mechanika 

 Gépészeti technológiák 

 Gépelemek 

3. Műszaki mérés 

 Gépészeti alapmérések 

 Anyagvizsgálatok 

 Összetett mechanikai-, technológiai vizsgálatok  

Idegen nyelv 

 

Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden 

vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános követelményeiben 

felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre. A lista nem tartalmaz külön országismereti 

témakört, mert ennek elemei a többi témakörben előfordulnak.  

A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek.  

  

  VI ZSGASZINTEK  

K özépszint (B1)  Em elt szint (B2)  

   A vizsgázó személye, életrajza, 

életének fontos állomásai 

(fordulópontjai)  

 A család szerepe az egyén és a 

társadalom életében  
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1. Személyes 

vonatkozások, család  

  

 Családi élet, családi kapcsolatok  Családi munkamegosztás, 

szerepek a családban, generációk 

együttélése  

  

 A családi élet mindennapjai, 

otthoni teendők  

  

 Személyes tervek    

2.  Ember és társadalom  

  

 A másik ember külső és belső 

jellemzése  

  

 Baráti kör   Az emberi kapcsolatok minősége, 

fontossága (barátság, szerelem, 

házasság)  

 A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel  

Lázadás vagy alkalmazkodás; a 

tizenévesek útkeresése  

  

 Női és férfi szerepek   Előítéletek, társadalmi 

problémák és azok kezelése  

 Ünnepek, családi ünnepek   Az ünnepek fontossága az egyén 

és a társadalom életében  

 Öltözködés, divat   Az öltözködés mint a társadalmi 

hovatartozás kifejezése  

 Vásárlás, szolgáltatások (posta)   A fogyasztói társadalom, 

reklámok  

 Hasonlóságok és különbségek az 

emberek között  

 Társadalmi viselkedésformák  

3.  Környezetünk  

  

  

  

  

  

  

  

 - Az otthon, a lakóhely és 

környéke (a lakószoba, a lakás, a 

ház bemutatása)  

 A lakóhely és környéke 

fejlődésének problémái  

 A lakóhely nevezetességei,  

szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek  

s  

 A városi és a vidéki élet 

összehasonlítása  

 A természet és az ember 

harmóniája  
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 Növények és állatok a 

környezetünkben  

  

Környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért vagy a természet 

megóvásáért?  

A környezetvédelem lehetőségei 

és problémái  

  

Időjárás    

 

4.  Az iskola  

  

 Saját iskolájának bemutatása 

(sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat)  

- Iskolatípusok és iskolarendszer 

Magyarországon és más 

országokban  

 Tantárgyak, órarend, érdeklődési 

kör, tanulmányi munka  

  

 A nyelvtanulás, a nyelvtudás 

szerepe, fontossága  

 Hasonló események és 

hagyományok külföldi iskolákban  

 Az iskolai élet tanuláson kívüli 

eseményei, iskolai hagyományok  

  

5.  A munka világa  

  

  Diákmunka, nyári munkavállalás   A munkavállalás körülményei, 

lehetőségei itthon és más 

országokban, divatszakmák  
  Pályaválasztás, továbbtanulás 

vagy munkába állás  

6.  Életmód  

  

  Napirend, időbeosztás   A kulturált étkezés feltételei, 

fontossága  

 Az egészséges életmód (a helyes 

és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás)  

 A szenvedélybetegségek  

 Étkezési szokások a családban   Az étkezési szokások hazánkban 

és más országokban  

 Ételek, kedvenc ételek  Ételspecialitások hazánkban és 

más országokban  

 Étkezés iskolai menzán, 

éttermekben, gyorséttermekben  
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 Gyakori betegségek, sérülések, 

baleset  

  

Gyógykezelés (háziorvos, 

szakorvos, kórházak)  

A gyógyítás egyéb módjai  

  

7. Szabadidő, művelődés, 

szórakozás  

  

  Szabadidős elfoglaltságok, hobbik  A szabadidő jelentősége az ember 

életében  

 Színház, mozi, koncert, kiállítás 

stb.  

 A művészet szerepe a 

mindennapokban  

 Sportolás, kedvenc sport, iskolai 

sport  

 Szabadidősport, élsport, veszélyes 

sportok  

 Olvasás, rádió, tévé, videó, 

számítógép, internet  

A könyvek, a média és az internet 

szerepe, hatásai  

 Kulturális események    

8.  Utazás, turizmus  

  

 A közlekedés eszközei, 

lehetőségei, a tömegközlekedés  

 A motorizáció hatása a 

környezetre és a társadalomra  

 Nyaralás itthon, illetve külföldön    

 Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése  

 Az idegenforgalom jelentősége  

 Az egyéni és a társas utazás 

előnyei és hátrányai  

  

9.  Tudomány és technika  

  

 Népszerű tudományok, 

ismeretterjesztés  

A tudományos és technikai 

fejlődés pozitív és negatív hatása a 

társadalomra, az emberiségre   A technikai eszközök szerepe a 

mindennapi életben  

  

10. Gazdaság   

  

Családi gazdálkodás   Üzleti világ, fogyasztás, reklámok 

   

A pénz szerepe a mindennapokban     Pénzkezelés a célnyelvi 

országokban     

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, 

bank)   

  

 

Informatika 

1. Információs társadalom 
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 A kommunikáció 

 Információ és társadalom 

2. Informatikai alapismeretek – hardver 

 Jelátalakítás és kódolás 

 A számítógép felépítése 

 Munkavédelem és ergonómia 

3. Informatikai alapismeretek – szoftver 

 Az operációs rendszer és főbb feladatai 

7. Kommunikáció az interneten 

 Hálózati alapismeretek 

 Elektronikus levelezési rendszer használata 

 Állományok átvitele 

 Web-szolgáltatás 

 Keresőrendszerek 

 Az internet veszélyforrásai 

9. Könyvtárhasználat 

 Könyvtárak 

 Információ-keresés 

 Forráshasználat 

Informatikai ismeretek 

1.Információtechnológiai alapok 

 Bevezetés a számítógépes architektúrákba 

 Szoftverismeret 

 Információtechnológiai biztonság alapjai 

1.1.Információtechnológiai gyakorlat 

 Számítógép összeszerelése 

 Telepítés és konfigurálás 

 Karbantartás 

2. Programozás, weboldalak kódolása, adatbázis-kezelés 

 Weboldalak kódolása 

 JavaScript 

 Programozás C# nyelven 

 Adatbázis-kezelés 
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3.Hálózati ismeretek I. 

 Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek 

 Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll 

 Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai 

 IPv4 címzési struktúra, alhálózatok 

 Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság 

 Kapcsolt helyi hálózatok 

 Forgalomirányítási ismeretek 

 A biztonságos hálózat, forgalomszűrés 

 IP szolgáltatások 

Kémia 

1.Általános kémia 

 Atomszerkezet: Atom, Elem, Elektronszerkezet, A periódusos rendszer, Az atomok mérete, Az 

ionok, Elektronegativitás 

 Kémiai kötések: Elsőrendű kémiai kötések, Másodrendű kémiai kötések 

 Molekulák, összetett ionok: Molekula, Kovalens kötés, A molekulák térszerkezete, Összetett ionok 

 Anyagi halmazok: Anyagi halmaz, Állapotjelzők, Halmazállapotok, halmazállapot- változások 

 Kristályrácsok 

 Többkomponensű rendszerek: Homogén, heterogén, kolloid rendszerek 

 Kémiai átalakulások: Kémiai reakció, Képlet, Kémiai egyenlet 

 Termokémia: A folyamatok energiaviszonyai, Reakcióhő 

 Reakciókinetika: Reakciósebesség, Katalízis, Megfordítható reakciók, Egyensúly 

 A kémiai reakciók típusai: Sav-bázis reakciók, A vizes oldatok kémhatása, Sav-bázis indikátorok, 

Közömbösítés, Sók hidrolízise 

 Elektronátmenettel járó reakciók 

 Egyéb, vizes oldatban végbemenő kémiai reakciók (a csapadékképződési és a gázfejlődéssel járó 

reakciók sztöchiometrai egyenletei, egyesülés, bomlás, disszociáció. A tanult kémiai reakciókat a 

megfelelő reakciótípusba.) 

 Elektrokémia: Galvánelemek, Elektrolízis, Az elektrolízis mennyiségi viszonyai 

2.Kémiai számítások:  

 Az anyagmennyiség, Gázok, Oldatok, elegyek, keverékek 

 Egyéb, oldatokkal kapcsolatos feladatok 

 Gázelegyekkel kapcsolatos számítások,  
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 Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban: Összegképlet, Sztöchiometria,  

 Termokémia 

 Kémiai egyensúly 

 Kémhatás 

 Elektrokémia 

3.Szervetlen kémia 

 Elemek és vegyületek: anyagszerkezete,tulajdonságai, előállítása, felhasználása, előfordulása 

 HIDROGÉN, NEMESGÁZOK, HALOGÉNEK és vegyületeik, HIDROGÉN-HALOGENIDEK, HYPO 

 OXIGÉNCSOPORT elemei és vegyületeik, allotrópia fogalma. Oxidok, hidroxidok, oxosavak és sóik. 

 O2, víz, vízkeménység, vízlágyítás, S, H2S, SO2, SO3, H2SO4 

 NITROGÉNCSOPORT elemei és vegyületeik: N2, NH3, NO2, HNO3, sói, ammóniagyártás, műtrágyák, 

P, H3PO4, sói  

 SZÉNCSOPORT elemei és vegyületeik: CO, CO2, H2CO3, Si, SiO2 

 Fémek: általános tulajdonságok, előállítás, ötvözetek, korrózió, korrózióvédelem 

 ALKÁLI- , ALKÁLIFÖLDFÉMEK, Al  és vegyületeik, ALUMÍNIUMGYÁRTÁS 

 ÓN, ÓLOM, VASCSOPORT, RÉZCSOPORT, CINK, VASGYÁRTÁS 

4.Szerves kémia 

 Szerves vegyületek általános jellemzői 

 Izoméria – Az izoméria típusai: az izoméria fogalma, konstitúciós izoméria, térizoméria 

(sztereoizoméria), geometriai (cisz-transz) izomerek. 

 A szerves vegyületek csoportosítása: funkciós csoport, konstitúciós képletek, szénlánc. 

 Tulajdonságok: az op.-t, a fp.-t és az oldhatóságot befolyásoló tényezők. 

 Szénhidrogének (alkánok, cikloalkánok, nevezéktan, alkének, alkinek, diének, aromás 

szénhidrogének, izoméria, fizikai tulajdonságok, kémiai reakcióik, jellegzetes reakciótípusok 

(szubsztitúció, addíció, polimerizáció, polikondenzáció, elimináció), előállítás, előfordulás, 

felhasználás) 

 Földgáz, kőolaj, a kőolaj-feldolgozás fontosabb frakciói, ólommentes benzin, oktánszám, 

környezetvédelmi vonatkozások. 

 Halogénezett szénhidrogének 

 Oxigéntartalmú szerves vegyületek: hidroxi-vegyületek, fenolok, éterek, oxovegyületek, 

karbonsavak, észterek (nevezéktan, fizikai tulajdonságok, kémiai reakcióik (pl, Ag tükör próba, 

Fehling reakció), jellegzetes reakciótípusok, előállítás, előfordulás, felhasználás), viaszok, zsírok, 

olajok. 
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 Nitrogéntartalmú szerves vegyületek: aminok, amidok, heterociklusos nitrogéntartalmú 

vegyületek (nevezéktan,fizikai tulajdonságok, kémiai reakcióik, jellegzetes reakciótípusok, 

előállítás, előfordulás, felhasználás) 

 Aminosavak 

 Szénhidrátok: mono-, di- és poliszacharidok (nevezéktan, fizikai tulajdonságok, kémiai reakcióik, 

jellegzetes reakciótípusok, előállítás, előfordulás, felhasználás) 

 Fehérjék: építőelemek, konstitúció, térszerkezet, kimutatás, reakciók 

 Nukleinsavak: építőelemek, konstitúció, DNS, RNS 

 Műanyagok: természetes alapú, szintetikus, környezetvédelmi szempontok 

 Energiagazdálkodás: hagyományos, megújuló, alternatív energiaforrások 

 

Környezetvédelmi ismeretek 

 

1. Ökológiai alapfogalmak 

 Az ember és környezete  

 Biológiai organizáció szintjei  

 Populációk és a környezet kölcsönhatása 

2. Természetvédelem alapjai 

 Természetvédelem fogalma 

 Természetvédelem tárgykörei 

 Természeti értékek és területek kiemelt oltalma 

 Védett természeti területek 

 Nemzetközi védelmi kategóriák 

3. A víz, mint környezeti elem 

 A vízminőség  

 A víz minősítése  

 A vízszennyezés 

4. A levegő és a talaj, mint környezeti elem 

 Talaj fogalma és általános jellemzői 

 Talajdegradációs folyamatok 

 Légkör jellemzői 

 Légszennyezés folyamata, légszennyező anyagok 
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5. Település környezetvédelme 

 Települések és urbanizáció 

 A zaj 

 Radioaktivitás és radioaktív sugárzás alapfogalmai 

6. A fizikai eljárások alapelvei 

 A sűrűségkülönbség elvén alapuló eljárások 

 Méretkülönbség elvén alapuló eljárások 

 Egyéb fizikai eljárások és műveletek 

7. Kémiai eljárások, műveletek  

 Kémhatás 

 Csapadékképzéssel járó folyamatok 

 Oxidáció 

 Derítés 

8. Biológiai eljárások alapjai 

 Aerob eljárások 

 Anaerob eljárások  

Magyar nyelv 

A tételsor 20 tételét a részletes vizsgakövetelmény Magyar nyelv című fejezetében foglaltak 

alapján állítja össze a tételkészítő. A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a témakörök 

mindegyikéhez legalább két tétel tartozzék. További szóbeli tételek kijelöléséről a tételkészítő 

dönt, de egy témakörben legföljebb 4 tétel adható. 

Minden tételhez egy feladat tartozik, amelyek vizsganaponként különbözhetnek egymástól.  

1. Kommunikáció 

2. A magyar nyelv története 

3. Ember és nyelvhasználat 

4. A nyelvi szintek 

5. A szöveg 

6. A retorika alapjai 

7. Stílus és jelentés 

Irodalom 
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Irodalom tételsor és feladatok A tételsor 20 tételét a részletes  vizsgakövetelmény Irodalom 

című fejezetében foglaltak  

alapján kell összeállítani. A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a témakörök mindegyikéhez a 

megadott számú tétel tartozzék.  

1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők 

2. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 

3. Művek magyar irodalomból III. Kortárs szerzők 

4. Művek a világirodalomból 

5. Színház és dráma 

6. Az irodalom határterületei 

7. Regionális kultúra és a határon túli irodalom 

Matematika 

 

1. Kerület, terület 

 A közismert síkidomok területe, kerülete, geometriai tulajdonságaik 

 Görbe vonallal határolt síkidomok területe, geometriai tulajdonságaik 

2. Felszín-, térfogatszámítás 

 Térelemek távolsága, szöge, számítási feladatok. 

 Kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, csonkagúla, csonkakúp, gömb és geometriai jellemzőik. 

Felszíne, térfogata. 

3. Kombinatorika, valószínűségszámítás, gráfok, logika, statisztika 

 Permutáció, variáció, kombináció. Pascal-háromszög, binomiális együtthatók. 

 Események, teljes eseménytér, műveletek eseményekkel. 

 Kísérlet, gyakoriság, relatív gyakoriság, a valószínűség klasszikus modellje. 

 A valószínűség kiszámítása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén.  

 Gráfok, alapfogalmak, egyszerű kapcsolatok szemléltetése gráfokkal. 

 Állítás és logikai értéke, konjunkció, diszjunkció. Állítások tagadása. Matematikai következtetések: 

implikáció, ekvivalencia, feltétel és következmény. 

 Adatgyűjtés, rendszerezés, ábrázolás: diagramtípusok (kör-, oszlop-). Statisztikai alapfogalmak: 

átlag (súlyozott számtani közép), medián, módusz, terjedelem. Átlagos abszolút eltérés, szórás. 

4. Halmazok, számhalmazok 
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 Halmazok (megadási mód, műveletek). Feladatok logikai szita formulára. Egyenlőtlenségek 

megoldása 

 Számhalmazok, tulajdonságaik, oszthatóság, lnko, lkkt, prím, relatív prímek. 

5.) Algebrai azonosságok (nevezetes szorzatok, hatványozás), exponenciális és logaritmikus 

egyenletek 

 Nevezetes azonosságok, szorzattá alakítás, műveletek algebrai törtekkel. 

 Hatványozás azonosságai, törtkitevőjű hatványok. Gyökvonás azonosságai. 

 Exponenciális egyenletek. Logaritmus fogalma, azonosságai, feladatok logaritmus fogalmára. 

 Logaritmikus egyenletek. Áttérés más logaritmus alapra. 

6. Függvények  

 Alapfüggvények grafikonja, egyszerű tulajdonságai, inverz függvény kapcsolatok. Függvény 

transzformációk szabályai és alkalmazása a tanult függvényeken. A függvények elemzése. 

 Alapfüggvények: elsőfokú, másodfokú, négyzetgyök, 1/x, abszolútérték, exponenciális, logaritmus,  

7. Egyenletek, egyenletrendszerek 

 Törtes egyenletek, abszolútértékes egyenletek, gyökös egyenletek, trigonometrikus egyenletek. 

 Első- és másodfokú egyenletrendszerek.  

 Szöveges feladatok megoldása egyenlettel, egyenletrendszerrel (első-, másodfokú). 

8. Geometriai számítások 

 Egybevágósági és hasonlósági transzformációk. Feladatok hasonlóságra. 

 Trigonometriai számítási feladatok derékszögű háromszögben. Trigonometriai számítási feladatok 

általános háromszögben: szinusztétel, koszinusztétel. 

9. Vektorok, koordinátageometria 

 Műveletek vektorokkal. Vektor koordinátái, vektor hossza, vektorok skaláris szorzata, szöge. 

 Koordinátageometria: osztópontok, szakasz hossza, vektor koordináták számítása. 

 Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Illeszkedési, metszési, érintési feladatok. 

10. Sorozatok 

 Számtani és mértani sorozatok tulajdonságai, feladatok 

Mechatronikai ismeretek 

 

1. Munkavédelem 

 Munkabiztonság 

 Tűzvédelem 

 Környezetvédelem 
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2. Mechatronikai alapozó feladatok 

 Géprajz 

 Anyagismeret és technológia 

 Gépelemek 

3. Műszaki mérés 

 Gépészeti alapmérések 

 Anyagvizsgálatok 

 Villamos mérések 

4. Elektrotechnika 

 Villamos áramkör 

 Villamos tér 

 Mágneses tér 

 Váltakozó áramú hálózatok 

Szociális ismeretek 

1. Társadalomismeret elmélete és gyakorlata 

 A család és életmód elmélete és gyakorlata  

 Szociológiai alapismeretek és gyakorlati ismeretek 

 A társadalmi struktúra 

 A mai magyar társadalom 

 Szervezetszociológia 

2. Szociálpolitikai, jogi, etikai ismeretek elmélete és gyakorlata   

 Szociálpolitikai alapismeretek 

 Szociálpolitikai beavatkozást igénylő problémák 

 A szociálpolitika intézményrendszere 

 Jogi és családjogi alapismeretek 

 A jóléti nagyrendszerek 

 A lokális ellátások 

 Közigazgatási ismeretek 

 A szociális segítés etikája 

3. Pszichológiai és pedagógiai ismeretek elmélete és gyakorlata 

 Pszichológiai alapismeretek 

 Szociálpszichológiai jelenségek és folyamatok 
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 Az életút pszichológiája 

 A személyiség pszichológiája 

 Szocializáció 

 Pedagógiai alapismeretek 

4. Egészségügyi alapismeretek 

 Az emberi test felépítése és működése 

 Kórok és kórokok 

 A betegségek tünetei és a betegmegfigyelés szempontjai 

 A gondozás és a betegellátás laikus módszerei 

5. Népegészségügyi ismeretek 

 A társadalmi helyzet és az egészség 

 Közegészség 

 Egészségmegőrzés 

Testnevelés 

1. A magyar sportsikerek 

 Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt.  

 Egy, a választott helyi tantervben szereplő sportágban az adott év hazai legfontosabb 

eredményeinek ismerete. 

2. A harmonikus testi fejlődés 

 A testi fejlődés rövid jellemzése általános és középiskolás korban (magasság, testsúly, 

iskolaérettség mozgásos cselekvések). 

3. Az egészséges életmód 

 Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód kialakításához szükséges alapvető 

ismeretekben.  

 Az egészséges életmód összetevőinek értelmezése: rendszeres testedzés, optimális testsúly, aktív 

pihenés, testi higiénia, lelki egyensúly, a szabadidő hasznos eltöltése, egészségkárosító szokások 

(alkohol, dohányzás, drog) hatásai és megelőzésük. 

4. Testi képességek 

 Az erő, a gyorsaság, az állóképesség értelmezése.  

 A pulzusszám alakulása terhelésre, az erőfejlesztés szabályai. 

5. Gimnasztika 

 A rendgyakorlatok szerepe a testnevelés órákon.  

 Gyakorlatok javaslata az erő, a gyorsaság, az állóképesség fejlesztésére  



 

94 
 

 Nyújtó, lazító és erősítő hatású gyakorlatok 2-3 példa.  

 Légzőgyakorlatok.  

 A bemelegítés szerepe és kritériumai. 

6. Atlétika 

 A tanult atlétikai futó, ugró és dobó versenyszámok ismerete és végrehajtásuk lényege. 

7. Torna 

 A női és férfi tornaszerek ismertetése.  

 A legfontosabb baleset-megelőző eljárások.  

 Segítségadás gyakorlásnál. 

8. Ritmikus gimnasztika 

 Az RG szerepe a harmonikus mozgás kialakításában.  

 A ritmikus gimnasztika versenyszámainak felsorolása, rövid bemutatása. 

9. Küzdősportok, önvédelem 

 Alsó, felső tagozatos és középiskolás tanulók részére 2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték 

ismertetése és a választás indoklása. 

10. Úszás 

 Az úszás higiénéjének ismerete.  

 Az úszás az ember életében. 

11. Testnevelési és sportjátékok 

 Labdaérintéssel, -vezetéssel, -átadással, célfelületre történő továbbítással és az összjátékkal 

kapcsolatos három testnevelési játék ismertetése.  

 Egy választott sportjáték alapvető szabályainak ismertetése (pályaméretek, játékosok száma, 

időszabályok, eredményszámítás, a labdavezetésre, a támadásra és védekezésre vonatkozó 

szabályok). 

12. Természetben űzhető sportok 

 Egy választott, természetben űzhető sportág jellegzetességeinek és legfontosabb szabályainak 

ismertetése (sí, kerékpár, természetjárás, evezés, görkorcsolya stb.)  

 Alapvető ismeretek a táborozások előnyeiről. 

Történelem 

1. Az ókor és kultúrája 

K: Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 

K: Julius Caesar egyeduralmi kísérlete 
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K: A görög-római hitvilág; Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei. A zsidó vallás fő 

jellemzői. A kereszténység kialakulása és főbb tanításai 

2. A középkor 

K: A hűbériség és a jobbágyság jellemzői. Az uradalom és a mezőgazdasági technika. 

K: A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó)- 

együttműködés és konfliktusok 

K: A középkori város és a céhes ipar 

K: Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanítási. 

K: A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

K: A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás 

K: Géza fejedelemsége és I. (Szent) István államszervező tevékenysége. A tatárjárás és az 

ország újjáépítése IV. Béla idején. 

K: A középkori magyar állam megerősödése I. Károly idején 

K: Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789) 

K: A földrajzi felfedezések és a kapitalista gazdaság jellemzői 

K: A lutheri és kálvini reformáció. A katolikus megújulás. A barokk stílus jellemzői. 

K: Az alkotmányos monarchia jellemzői Angliában.  

K: A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján 

5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790) 

K: A mohácsi vész és az ország három részre szakadása. A várháborúk (1541-1568). 

K: Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete. A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai.  

K: A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb eseményei és eredményei 

K: Demográfiai és etnikai változások a 18. században. Mária Terézia és II. József reformjai 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)  

K: Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései 

K: A korszak főbb eszmeáramlatainak) liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és 

szocializmus) jellemzői 

K: A szövetségi rendszerek kialakulása 

K: Az ipari forradalmak legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány 

találmánya és a gyáripar kezdetei 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 
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K: A reformkor fő kérdései. Széchenyi és Kossuth reformprogramja 

K: A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények. A szabadságharc főbb katonai és 

politikai eseményei 

K: A kiegyezéshez vezető út. A kiegyezés tartalma és értékelése  

K: Gazdasági változások a dualizmus korában. A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági 

jellegzetességei, sajátosságai. Népek, nemzetiségek (pl.: németek, zsidók) szerepe a 

modernizációban. Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában. 

8. A világháborúk kora (1914-1945) 

K: Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború jellege). Az első világháborút lezáró 

békerendszer 

K: A náci Németország legfőbb jellemzői.  

K: A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban. 

K: A világháború előzményei, kitörése és jellemzői. A holocaust. 

9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945) 

K: A trianoni békediktátum és következményei 

K: Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. A magyar külpolitika a 

két világháború között. A politikai rendszer főbb jellemzői. Társadalmi, gazdasági, ideológiai 

kérdések. 

K: Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. Az antiszemitizmus 

megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon. 

K: Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban. Magyarország 

német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. A holokauszt Magyarországon. 

10.  A jelenkor (1945-től napjainkig) 

K: A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús 

szembenállás jellemzői. Az ENSZ létrejötte, működése 

K: A kétpólusú világrend megszűnése, a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése, Németország 

újraegyesítése. 

K: Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése 

K: A globális világgazdaság ellentmondásai. 

11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

K: Az egypárti diktatúra működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a 

Rákosi-korban. 

K: Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei, a megtorlás. 
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K: A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok 

K: A rendszerváltozás főbb eseményei. A piacgazdaságra való áttérés és következményei. 

K: A határon túli magyarság 1945-től. 

12.  Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek 

K: A magyarországi romák története és helyzetének főbb jellemzői napjainkban. A szociális 

ellátórendszer fő elemei. 

K: Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása, az állampolgári jogok és 

kötelességek. A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, köztársasági 

elnök, alkotmánybíróság, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény). A választási 

rendszer fő elemei 

K: A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, banki ügyletek). A 

munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelességek, a munkaviszony megszűnése. 

Vegyész ismeretek 

 

1. Szakmai kémia 

 Atomok, molekulák 

 Kémiai kötések, anyagi rendszerek  

 Kémiai reakciók 

 Nemfémes elemek és vegyületeik 

 Víz a természetben 

 Fémek és vegyületeik 

 Szervetlen kémia a környezetünkben 

 Szénhidrogének 

 Oxigén tartalmú szerves vegyületek 

 Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

 Szerves kémia a környezetünkben 

2. Műszaki és irányítástechnikai ismeretek 

 Szerkezeti anyagok és tulajdonságaik 

 Folyadékok áramlása, szállítása és mérése 

 A hőátadás alapjai, közvetlen és közvetett hőcsere 

3. Fizikai kémia 

 Halmazállapotok, halmazállapot változások  
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 Homogén többkomponensű rendszerek: gázelegyek  

 Egyensúlyi rendszerek  

 Sav-bázis egyensúlyok 

 Heterogén egyensúlyok 

 Elektrokémia alapjai 

4. Laboratóriumi gyakorlat 

 Fizikai alapmennyiségek mérése 

 Oldatkészítés 

 Szervetlen preparátumok készítése, előállításuk leírásának értelmezése 

 Szerves laboratóriumi munka előkészítése, preparatív feladatok kivitelezése 

 Alapvető kvalitatív analitikai vizsgálatok 

 Klasszikus analitikai vizsgálatok 

 Egyszerű műszeres analitikai vizsgálatok 

 Szakmai számítások 

 

Vegyipari ismeretek 

 

1. Méréstechnika 

 Méréstechnika alapjai  

 Mértékegységek és mintavétel  

 Méréstechnikai műszerek  

2. Anyagvizsgálatok gyakorlat I. 

 Vizsgálati szabványok  

 Fizikai mérések  

 Próbatest készítése  

3. Anyagvizsgálatok gyakorlat II. 

 Mintavétel, kiértékelés a gyakorlatban  

 Mechanikai anyagvizsgálatok  

 Reológiai vizsgálatok  

4. Gépészeti alapismeretek 

 Műszaki dokumentációk  

 Gépelemek  
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 Segédüzemű gépek  

 Energiaellátó rendszerek  

5. Gyártás-előkészítés berendezései gyakorlat 

 Raktározás, szállítás berendezései  

 Aprítók, darabolók  

 Keverékkészítés berendezései 

6. Gyártóberendezések gyakorlat 

 Alakító berendezések  

 Formacikk-gyártó gépek  

 Csomagológépek  

bg) Tanulmányi munka, magatartás és szorgalom értékelésének szabályai 

A motiváció szerepe az iskolai tanulásban 

 

Az érdeklődés és a tudásvágy a tanulás legfőbb motivációs bázisa, ezért a pedagógiai 

folyamatban messzemenően építünk a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő igényeire 

és egyéni érdeklődésére.  

Fontos pedagógiai feladatnak tartjuk az általános érdeklődés kielégítését és fejlesztését. 

Ezért arra törekszünk, hogy tanulóink tudása idő előtt ne szűküljön be és megfelelő általános 

műveltséget szerezzenek. Ugyanakkor az egyéni érdeklődést is támogatjuk a kerettantervek 

alapján működő osztályokban a szabadon választható tárgyakkal, valamint a 

tehetséggondozó szakkörökkel, versenyfelkészítőkkel.  

Kiemelkedő szerepet szánunk a tanulás motiválásban a sikernek. A siker örömet okoz, 

jutalom jellegű, megerősít, további tevékenységre ösztönöz. 

Tanulóink egy részénél csak a külső ellenőrző rendszer biztosítja a folyamatos tanulást, 

ezért szükséges, hogy a tanárok ellenőrző tevékenysége sokoldalú és rendszeres legyen, 

amely egyben megmutatja, hogy hol tartanak a kitűzött célok megvalósításában, milyen 

eredményeket értek el. 

Jó képességű tanulóinkat a kereső, kutató, felfedező tanulás felé orientáljuk. A 

problémahelyzet, az új keresésének és megtalálásának izgalma magasra emeli a motiváció 

szintjét. Fellépünk a minimumra való törekvés ellen, megmutatva, hogy az önbizalom 

megerősítésének egyik legjobb eszköze, ha a kitűzött célokat erőfeszítés árán megvalósítjuk. 
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Munkánkban arra törekszünk, hogy a jutalmazás hatékonyságát tartsuk szem előtt, a 

közömbösséget mindenképpen kerüljük. A tanítás során egyre fontosabb szerepet kap a 

továbbtanulási szándék és irány, mint motivációs tényező.  

Kiemelt feladatnak tartjuk a tanulók távlati elképzeléseinek figyelemmel kísérését, 

támogatását, megerősítését, illetve korrekcióját. 

 

Az értékelés alapelvei az iskolai élet minden területén 

 

Az ellenőrzés és értékelés visszajelzési rendszer, információkat szolgáltat, így megerősítő 

szerepét igen fontosnak tartjuk. Legyen az értékelés motiváló, ösztönző hatású. Legyen 

tárgyszerű, mutasson rá a hiányosságokra, adja meg a továbblépést segítő tanácsot. 

Rendszeresen és folyamatosan történjen. A követelmények és elvárások pontos 

ismeretében, elfogadott szempontok alapján történjen. Értékelésünk személyre szóló 

legyen. Fontosnak tartjuk, hogy megfelelő légkörben történjen.  

 

 A tanulókra vonatkozó értékelés szempontjai 

- tanórai munka  

- a tanulók teljesítménye és előrehaladása  

- munkafegyelem  

- versenyeredmények  

- az iskolai élet feladataiból való részvállalás mértéke  

- konstruktív hozzáállás az iskolai feladatokhoz  

- kapcsolatkialakítás képessége (tanárokkal, diáktársakkal, szülőkkel, a technikai 

dolgozókkal)  

- a felelősség vállalása - viselése  

- az iskolai rendszabályok tiszteletben tartása  

- általános emberi értékek tiszteletben tartása  

- közösségi munka 
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A tanulókra vonatkozó értékelés formái és alkalmai 

 

Szóbeli értékelés 

 

 tanórán feleletek, dolgozatok értékelése,  

 szülői értekezleteken, délutáni meghirdetett vagy egyéni előzetes bejelentés 

alapján létrejött szülői fogadóórán  

 félévente kétszer, a naplók, ellenőrzők egyeztetése során  

 a félévi és év végi osztályzatok, érdemjegyek megállapításakor  

 értékelés a tantestület előtt  

 az egész diákközösség előtt  

 közös együttlétek (kirándulás, kulturális program stb.) értékelése során  

 felkérésre vagy önként végzett feladatok minősítésekor  

 helyzetfeltáró beszélgetések a diákokkal  

 házi versenyek, vetélkedők  

 a vizsgákon az érdemjegyek mellett lehetőleg szóbeli értékelést is adunk 

 diagnosztikus értékelés a tanórákon a tananyagban való előrehaladásról 

 fejlesztő értékelés 

 

Írásbeli, szöveges értékelés 

 

 dolgozatokhoz fűzött útmutatás, vélemény  

 kiemelkedő teljesítményű, illetve problémás tanulóknál - szükség esetén - levélben 

vagy az ellenőrző könyvön keresztül  

 külső felkérésre készített vélemények, minősítés  

 visszajelzések az általános iskoláknak  

 

Az osztályozás, érdemjegyek 
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A tanulmányi előmenetel, a magatartás és a szorgalom rendszeres értékelése a törvények 

betartása mellett a pedagógusok joga és egyben kötelessége. A számszerű értékelés alapja a 

számonkérés, az órai munka, a házi feladatok, gyakorlati munkák, jegyzőkönyvek. 

Számon kérni csak a tantervben meghatározott ismereteket, jártasságokat lehet, amelyek 

tanítási órán feldolgozásra kerültek, illetve begyakorlásukra volt lehetősége a diákoknak. 

Gyakorlási lehetőségek: tanóra, gyakorlatok és házi feladat. 

A házi feladat lehet írásbeli és szóbeli feladat. A szóbeli a tanórán elhangzottak 

elmélyítésére szolgál a jegyzetek és a tankönyv, ill. könyvtári segédletek, Internetes anyagok 

segítségével. Az írásbeli házi feladat az elmélet begyakorlására szolgál, amely a tanórán 

megismert eljárások segítségével megoldható, azon nem mutat túl. Szorgalmi feladatok 

esetén bátran támaszkodhatunk a tanulók kreativitására, IKT eszközök ismeretére. Ezek 

megoldása a versenyekre való felkészülést is szolgálja, illetve felsőfokú tanulmányokra készít 

fel.  

Az írásbeli feladatok közül ki lehet emelni a feladatmegoldást, házi dolgozatok írását, 

beszámolók készítését, beadandó rajzok, jegyzőkönyvek készítését, munkalapok 

megoldását. Törekedni kell arra, hogy a házi feladat mennyisége átlagosan annyi legyen, 

hogy egy átlagos képességű tanuló felkészülési ideje ne haladja meg tárgyanként átlagosan 

a 30 percet.  

A tanulmányi előmenetel megállapítása során a szaktanárok érdemjegyekkel értékelik a 

diákok teljesítményét az öt fokozat segítségével: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) 

és elégtelen (1). Az érdemjegyek megállapítása a szaktanár feladata, melynek során 

figyelembe veszi a munkaközösségi megállapodásokat. Félévkor és év végén az érdemjegyek 

alapján osztályzatokat állapít meg a szaktanár, melynek egyértelműbbé tétele miatt fontos 

a következők figyelembe vétele: 

 A feleleteket minden esetben szóban értékeljük és a teljesítményeket érdemjegyre 

váltjuk át. Ezzel alapozzuk meg az önkontroll, önértékelés képességének kialakítását, s hogy 

tanulóinkban reális elvárási szintek jöjjenek létre.  

 A dolgozatok érdemjegyének megállapítása során a diákok által ismert 

munkaközösségi megállapodásokat következetesen alkalmazzuk. 

A szaktanár az általa adott érdemjegyet 1 héten belül beírja a naplóba. A tanulók 

érdemjegyeiket az ellenőrzőbe folyamatosan írják. Az érdemjegyek átlagába kétszeresen 

számító jegyeket a naplókban egységesen piros színnel jelöljük, az ellenőrzőkben pedig 
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bekarikázva, hogy az a szülők és az osztályfőnök számára is útbaigazító lehessen. A szaktanár 

az általa adott jegyet az adott tanórán köteles közölni a tanulóval. A dolgozatok eredményét, 

esetleges eredménytelenségét személyre szólóan és az osztály teljesítményét is mérlegelve 

ismertetjük. Az egyéni és típushibákról is szólunk. 

Az osztályfőnök félévente kétszer egyezteti a napló és az ellenőrző jegyeit. Ez egyben 

értékelési lehetőséget biztosít számára.  

Fontosnak tartjuk a különböző ellenőrzési formák arányos váltogatását. A szaktanár a 

tantárgynak és a követelményeknek megfelelő számonkérési fajtát maga választja meg. 

Számonkérési fajták: 

 

Típus Súlya 

Felelet: 1 anyagrészből szóban v. írásban 100% 

Órai munka 50% 
Házi feladat 50% 

Házi dolgozat 100% 

Gyakorlati feladat 100% 

Projektmunka 50% 

Beszámoló 100% 

Témazáró dolgozat egy héttel előre bejelentve 
szóban v. írásban egy teljes témakörből 

200% 

Átfogó vizsga: a tanév v. periódus anyagából az 
iskolai munkatervben rögzített időpontban 
szóban v. írásban 

200%, jegydöntő 

 
Javító dolgozatot a szaktanár saját belátása szerint írathat, de nem kötelező. Amennyiben 

írat, mindkét érdemjegy beírásra és beszámításra kerül. 

 

Számonkérés gyakorisága: 

Minden új ismeret feldolgozását kövesse számonkérés felelet formájában. Minden 

tanulónak legyen az év során legalább egy felelet jegye. A kötelező érettségi tárgyakból 

legyen szóbeli feleletjegye mindenkinek minden tanév során. 

A témazáró dolgozatok számát a munkaközösségek rögzítik, hozzávetőleges időpontját a 

tanmenet tartalmazza, tényleges időpontját a szaktanár a haladási naplóba az íratás 

időpontja előtt egy héttel bejegyzi. A házirend alapján egy napon legfeljebb két témazáró 

íratható. Az időpont megválasztásában a heti egy órás tárgyak elsőbbséget élveznek. 
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Órai munka értékelése: 

 Készségtárgyakból heti 1 óra esetén félévente kétszer, több óra esetén havonta. 

 Gyakorlatok esetén periódusonként vagy témánként. 

 Más tárgyakból félévente 1-2 alkalommal óraszámtól függően. 

 Az adott házi feladatot minden esetben számon kell kérni. 

Érdemjegyek száma 

Nemcsak változatos értékelési módszerekre törekszünk, hanem a tanulók megfelelő 

számú értékelésére is. Egy tárgyból egy félév során minimum annyi érdemjegy szükséges, 

ahány óra van hetente belőle, de heti egy órás tárgy esetében legalább kettő jegy (a jegyek 

különbözősége esetén 3 jegy szükséges), két órás tantárgy esetén legalább 3 jegy.  

A magatartás és szorgalom értékelésébe bevonjuk a tanulókat, mert ez fejleszti erkölcsi 

ítélőképességüket és önkontrolljukat.  

Osztályzatok kialakításának elvei: 

Osztályozható a tanuló, ha: 

- mulasztása éves szinten nem haladja meg a 250 órát, 

- részt vett a tantárgy óráinak több, mint 30 %-án ill. gyakorlat esetén az órák több, mint 

20 %-án 

Továbbá:  

- megírta a témazáró dolgozatoknak legalább a felét, 

- letette az előírt átfogó vizsgáit – betegség esetén más időpontban pótolható.  

- készségtárgyak esetén az órák legalább felén tevőlegesen részt vett 

 

A feltételek nem teljesítése esetén a tantestület osztályozó vizsgát engedélyezhet a 

tanulónak. 

Félévkor, amennyiben a tanuló mulasztásai miatt nem rendelkezik a minimálisan előírt 

jegyszámmal a félév lezárása előtt két héttel, a félév anyagából összeállított felmérő vagy 

bemutatandó gyakorlatok, rajzok segítségével meg kell győződni, hogy milyen mértékben 

sajátította el a tananyagot. 

Félévkor és év végén az osztályzatok megbeszélésekor a szaktanár áttekinti a féléves vagy 

éves időszak tanulói teljesítményét. Az emelt szintű képzés értékelése az alaptárggyal együtt 
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történik. Amennyiben az emelt szintű vagy az alapórákon szerzett jegyekből külön-külön nem 

éri el a tanuló az elégséges szintet, a tantárgyi érdemjegye elégtelen.  

Amennyiben egy tantárgyat több tanár tanít, akkor közösen alakítják ki a tanuló 

osztályzatát az óraszámok és a tananyag súlyának megfelelően. Ha a résztárgyakból a tanuló 

nem éri el az elégséges szintet, akkor a szaktanár a javaslatát az osztályozó értekezleten a 

tantestület elé terjeszti, a tantestület dönt a tanuló előmeneteléről. 

Osztályozó konferenciát minden félévben minden osztálynak tartunk. Félévkor és év 

végén a félév illetve az egész tanév során kapott érdemjegyek súlyozott átlaga szolgál az 

osztályzat alapjául. Amennyiben a szaktanár ettől a tanuló hátrányára lényegesen eltér, és 

indokait a tantestület nem fogadja el, a tantestület az osztályzatot a tanuló javára 

megváltoztatja. 

A súlyozott átlag és az érdemjegyek közötti összefüggést a következő táblázat 

tartalmazza: 

átlag (á) osztályzat 

4,7 < á jeles 

4,5< á <= 4,7 témazárók alapján a szaktanár dönt 

3,7< á <= 4,5 jó 

3,5< á <= 3,7 témazárók alapján a szaktanár dönt 

2,7< á <= 3,5 közepes 
2,5< á <= 2,7 témazárók alapján a szaktanár dönt 

2 <= á <= 2,5 elégséges 

1,65 < á <2 Ha az elégséges vagy annál jobb jegyek száma több, mint 
az elégteleneké, akkor elégséges, különben elégtelen   

á <= 1,65 elégtelen 

 

Nyelvvizsga-bizonyítványok tanulmányokba való beszámítása 

Az idegen nyelvi B2 komplex nyelvvizsga nem mentesít az érettségi vizsga letétele alól.  

A B2 komplex nyelvvizsgával rendelkező tanulónak viszont, amennyiben előrehozott 

érettségire kíván jelentkezni, nem kell külön osztályozó vizsgát tennie a rendes érettségi 

vizsgáig hátralévő idegen nyelv tananyagából. A nyelvvizsgát osztályozó vizsgának fogadjuk 

el jeles osztályzattal. Így pl., ha valaki a 11. évfolyam tavaszi vizsgaidőszakában tesz 

előrehozott idegen nyelvi érettségi vizsgát, mert rendelkezik B2 komplex nyelvvizsgával, a 

11. és 12. évfolyam idegen nyelvi tananyagából nem kell osztályozó vizsgát tennie. 
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Sikeres előrehozott érettségi esetén a tanuló mentesül a hátralévő tanévben vagy 

tanévekben az adott idegen nyelv tanulása alól. 

Vizsgák  

 

A vizsgák típusai: 

 felvételi vizsgák  

 a helyi vizsgarendszer vizsgái (pl. kisérettségi) 

 közép és emelt szintű érettségi vizsga 

 szakmai vizsga  

 osztályozó, illetve javító vizsga  

 különbözeti vizsga  

 

Vizsgarendszerünk kialakításában szempontjaink a következők: 

 a tantervi követelmények elérésének összegző mérése  

 a tanulók teljesítményének átfogó minősítése  

 a kerettanterv bevezetése után segítség a közép vagy emelt szintű érettségi 

választásához  

 pályaorientáció segítése  

 a nyelvvizsgák és a szóbeli érettségi vizsgák "rutinjának" megszerzése  

Helyi vizsgarendszer  

12. évfolyamon a munkaközösségek megállapodása alapján ún. kisérettségit tartunk a 

kötelező érettségi vizsgatárgyakból. 

Diagnosztizáló mérések 

A beérkező tanulók alapkészségeinek felmérése ajánlott, melyet érdemjeggyel nem 

értékelünk. Az iskola mérési rendszerének folyamatszabályozását a minőségirányítási 

program tartalmazza. 

 

Magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei és formái 
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A magatartás minősítési szempontjai és követelményei esetében az iskola a tanulók 

egyéniségének alább felsorolt vonásait értékeli: 

 jellembeli tulajdonságok (jóindulat, tisztelettudás, akarati fegyelmezettség)  

 kötelességtudás  

 magatartás az iskolában   

 a társaira gyakorolt hatás 

 a közösségért végzett munka.  

A magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és a tanév végén az osztályfőnök tesz 

javaslatot az osztályban tanító pedagógusok közösségének. 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. A magatartás minősítése: példás /5/, jó /4/, változó /3/, 

rossz /2/. A szorgalom minősítése: példás /5/, jó /4/, változó /3/, hanyag /2/. 

   

Magatartás  

  

A példás magatartású tanuló iskolai viselkedése példamutató. Az iskolai házirendet 

megtartja. Tanulmányi kötelezettségének képességeinek megfelelően eleget tesz. Az iskolai 

követelményeket tudatosan vállalja, kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének 

munkájába. Igazolatlan mulasztása nincs. 

A jó magatartású tanuló az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. Nem zavarja 

a tanítási órák menetét, óra alatt nem foglalkozik mással. Az iskolai rendezvényeken is 

kulturáltan viselkedik. A közösség munkájában részt vesz, de nem kezdeményez. Tanáraival, 

a felnőttekkel szemben őszinte, tisztelettudó. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a jó 

hírnevére. Legfeljebb osztályfőnöki fegyelmező intézkedésben részesült.  

A változó magatartású tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. Igyekezete 

ellenére megismétlődnek kifogásolható cselekedetei. A közösség támasztotta 

követelményeket csak alkalmanként követi, a közösségi munkából csak irányítással és nem 

szívesen vállal részt. Felelősségtudata, szimpátiája a jó és a rossz között ingadozó. A közös 

programokról gyakran igazolatlanul távol marad. Tanáraival, társaival szembeni magatartása 

nem mindig udvarias. Indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható. A 
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fegyelmező intézkedések súlyosabb fokozatai (igazgatói intő, tantestületi figyelmeztetés) 

valamelyikében részesül.  

A rossz magatartású tanuló a házirend szabályait általában nem tartja be. Kivonja magát 

a közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, bomlasztja azt, munkájuk 

eredményességét is gátolja, rossz példát mutat. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival 

szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen. Iskolai viselkedéséért fegyelmi büntetések 

valamelyik fokozatában részesült. 

 

Szorgalom  

A szorgalom minősítési szempontjai és követelményei: 

 

 az írásbeli (házi és iskolai) feladatok elkészítése,  

 a tanórai felkészültség és munka,  

 a hiányok jelentése és pótlása,   

 

Példás a tanuló szorgalma, ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási 

órákra képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen felkészül, az 

órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. A tehetsége szerint részt vesz 

pályázatokon, versenyeken.  

Jó a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye általában szorgalmas munkájának 

köszönhető. Munkaeszköze, felszerelése általában rendelkezésre áll. Tanórai munkáját 

figyelmesség jellemzi. Bukott tanuló nem kaphat jót szorgalomból. 

Változó a tanuló szorgalma, ha az iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik. 

Kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Gyakran nem ír házi feladatot, hiányos 

felszereléssel jön iskolába. Ha a tanuló egy vagy két tantárgyból bukásra áll, ezen 

érdemjegynél jobb osztályzatot nem kaphat. 

Hanyag a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz 

tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában 

megbízhatatlan. Három vagy több tárgyból bukásra áll. 

 

bh) Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elve 
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Az osztályba sorolás rendje 

A fenntartó engedélye alapján indíthatóak osztályok. Mivel a tanulók szakmákra 

jelentkeznek, így az osztályba sorolás már a jelentkezéskor, ill. a felvételkor eldől. 

Amennyiben egyfajta képzésből másfél vagy két osztály indul, az osztályba sorolásnál 

elsődleges szempont a tanuló által tanulni kívánt idegen nyelv, ill. a tanuló idegen nyelvi 

ismerete (kezdő, haladó). Figyelembe vehető a tanuló, ill. szülő kérése is (barátok, azonos 

iskolából érkezők stb.), amennyiben az előzőekben említetteket nem zavarja. 

A csoportbontás elvei 

Közismereti tantárgyak esetében az osztályokat kettő, gyakorlati tantárgyak esetében 

legfeljebb három csoportra bontjuk. 

A nyelvi csoportbontásnál a nyelvi előképzettséget vesszük figyelembe, gyakorlat esetén 

névsor szerint történik a bontás. A többi közsimereti tantárgy bontása igazodhat a nyelvi 

bontáshoz vagy a névsornak megfelelő, az órarend kialakításának függvényében. A nyelvi 

csoportok közötti átjárás félévkor vagy tanév elején lehetséges. Az átlépésről, a szaktanárok 

véleménye alapján, az igazgató dönt. 

A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel önkéntes. A felzárkóztató foglalkozásokon 

és korrepetálásokon való részvételre a szaktanárok tesznek javaslatot (szülő felé is). Ezen 

foglalkozások számára minden tanév elején a munkaközösségek tesznek javaslatot, melyet 

az igazgató hagy jóvá. 

 

bi) Veszprém város nemzetiségi kultúrájának megismertetését szolgáló tananyag 

Iskolánk tantestületének minden tagja elkötelezetten dolgozik a város nemzetiségi 

kultúrájának megismertetésén. Propagáljuk tanulóink körében a nemzetiségi 

rendezvényeken való részvételt. 

bj) A tanulók fizikai állapotának felmérésére szolgáló módszerek 

Minden évfolyamon minden tanévben két alkalommal történik ősszel és tavasszal. A 

teljesítmény változását követjük figyelemmel. Erre a Netfitt mérés szolgál. 

A mérés módja: 
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A) Testösszetétel és tápláltsági profil: 

1. Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

2. Testmagasság mérése  

3. Testzsírszázalék-mérése  

B) Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

4. Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter)  

C) Vázizomzat fittségi profil: 

5. Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

6. Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

7. Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

8. Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

9. Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

D) Hajlékonysági profil: 

10. Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

Fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek 

területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, és képességek szerinti differenciált 

terheléssel törekedni kell azok mielőbbi felszámolására. 

bk) Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

Elsődleges célunk egy olyan szemlélet kialakítása, melyben nagy hangsúlyt kap a 

környezettudatos magatartásra nevelés, a felelősségvállalás és az előrelátás kialakítása. 

Fontos, hogy megértsék tanulóink, hogy az ember, mint biológiai lény, nagymértékben 

függ közvetlen és tágabb környezetétől. Földünk páratlan a maga nemében, felelősséggel 

tartozunk érte, mind önmagunk felé, mind pedig a jövő nemzedéke felé. Be kell látnunk, hogy 

nem rombolhatunk következmények nélkül, önző módon. 

Fontosnak tartjuk, hogy ezen szemlélet kialakítása ne csak azokon a szakokon legyen 

elsőrendű, ahol valóban létezik környezet és természetvédelmi képzés, de ott is, ahol ez csak 

tantárgyakba építve jelenhet meg. Lényeges, hogy az iskolai élet mindennapjait áthassa a 

környezeti nevelés, így beépül a diákok tudatába egy olyan szemlélet és magatartásforma, 

ami nem csak bizonyos alkalmakkor fontos, hanem egész életünkben minden téren.   
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El akarjuk érni, hogy ezt a szemléletet ne azért tegyék magukévá, mert a tanárok, 

felnőttek, vagy a környezetük megkívánja tőlük, hanem inkább azért, mert önmaguk kívánják 

életre hívni. 

A környezeti nevelésen túl el szeretnénk érni, hogy olyan tudatosságra tegyenek szert, 

mely segítségével felmérhetik tetteik következményit, értékelhetik cselekedetei 

eredményeit, így előrelátóbb, felelősséggel gondolkozó felnőtt válhat belőlük, aki kellően be 

tud illeszkedni a társadalomba. 

Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket részletesen az iskola környezeti 

nevelési programja tartalmazza. 

bl) A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az iskola az egyenlő bánásmód elvét alkalmazza a tanulók felvételekor, a tanulmányok 

folyamán, a munkafeltételek megállapításában és biztosításában, a tanulói jogviszony 

alapján járó juttatások, valamint a fegyelmi felelősség érvényesítése során. Az egyenlő 

bánásmód elvének megsértését jelenti az iskolában történő zaklatás, a jogellenes 

elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás. 

Sem közvetlen, sem közvetett különbségtétel nem okozhatja az egyenlő bánásmód 

megszűntét, vagy akadályozását. 

Nem alkalmazható a tanulóval szemben sem közvetlen, sem közvetett hátrányos 

megkülönböztetés. Ilyen megkülönböztetésnek minősül, ha a tanuló neme, faji 

hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, 

anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, 

politikai vagy más véleménye, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi 

származása, vagyoni helyzete, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője miatt részesül 

más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb 

bánásmódban. 

Nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek a nevelő és oktató munka jellegéből vagy 

természetéből egyértelműen következő különbségtétel, ha az törvényes célok érdekében, a 

szükséges eszközök alkalmazásával történik, így különösen az e törvény és végrehajtási 

rendeletei alapján szervezett bármilyen nevelés, oktatás, illetőleg intézkedés. 

            A diszkriminációmentességen, szegregációmentességen túl az esélyegyenlőség 

érvényesülését is biztosítani kell a közoktatási intézményekben. 
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Ez azt jelenti, hogy az egyenlő bánásmód követelményének betartása mellett törekedni 

kell az esélyegyenlőség előmozdítására is. Ez olyan aktív, cselekvő magatartást feltételez, 

amelynek eredménye, hogy az érintettek valóban aktív részeseivé válnak a számukra 

biztosított lehetőségeknek. 

Az esélyegyenlőségi tervben különösen az alábbi csoportokra irányul a figyelem:  

- hátrányos helyzetű tanulók, 

- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, 

- veszélyeztetett tanulók 

 

bm) A tanulók jutalmazásával összefüggő elvek 

A jutalmazás alapja a tanulmányi munkában, a sportban, a kulturális területen elért 

eredmény, jó közösségi teljesítmény, az iskola jó hírének növelése, a példás magatartás és 

szorgalom. 

Jutalomban minden tanuló részesíthető. A jutalmazásnál nem vehető figyelembe a tanuló 

magatartása, szorgalma! A dicséret (jutalom) és a büntetés nem kapcsolható össze! 

Jutalmazásra javaslatot tehet a tantestület, tanulóközösség (pl. osztály), a 

diákönkormányzat az elismerési fokozatnak és a jutalmazandó által végzett teljesítménynek 

a figyelembe vételével. 

Jutalom egy-egy időszak eredményes munkájáért vagy valamely kiemelkedő 

teljesítményért adható. 

Ha a tanuló a tanítási szünetben elismerésre méltó cselekedetet hajt végre, a tanítás 

megkezdése után jutalomban részesíthető. A kiemelkedő eredményt elért tanulók 

jutalmazása a közösség előtt történik. A tanév közben adott igazgatói és nevelőtestületi 

dicséreteket a tanulói hirdető útján közzé kell tenni. 

 

bn) Egyéb elvek 

 

A tanuló által tanulmányai, vagy az azokat záró vizsgák során készített szellemi és anyagi 

termékek (pl. szakdolgozat) az iskola tulajdonát képezik, a tanuló általi szabad felhasználásuk 

mellett. Az iskola harmadik félnek csak a tanuló engedélyével adhatja ki ezeket.  
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Pedagógusokkal szembeni etikai elvárások 

Az iskola valamennyi dolgozója, de különösen a pedagógusok, megjelenésükkel és minden 

tevékenységükkel példát mutatnak a tanulóknak. 

Ezt tudva és ezt fontosnak tartva 

- öltözködjenek ízlésesen 

- törekedjenek a pontosságra, munkájuk maradéktalan végrehajtására, a szép 

magyar beszédre 

- a tanulók jelenlétében ne dohányozzanak, és ne fogyasszanak szeszesitalt 

- tartsák tiszteletben kollégáiktól és a tanulóktól hallott bizalmas információkat, 

kezeljék titkosan a tanári szobában elhangzottakat 

- kollégáik munkáját a tanulókkal együtt ne értékeljék 

- a tanár az iskola tanulóit magántanítványként (díjazás ellenében) nem taníthatja 

- a tanulóktól vagy hozzátartozóiktól – a mindennapi életben szokásos figyelmességen 

kívül – ajándékot nem fogadhatnak el 

- az iskola valamennyi közalkalmazottja tartsa tiszteletben a tanulók jogait, 

személyiségét 

- a tanár egyik alapvető célja az, hogy a tanulók a tananyagot minél magasabb szinten 

elsajátítsák  
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c) Szakmai program szakközépiskolák kifutó rendszerben (először 2013-14 tanévben 9.,  utoljára 2019-20-ban 13. évfolyam) 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

ca) 8. szakmacsoport XV. ágazat 54 524 01 számú Laboratóriumi technikus 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13  

heti 

óraszám ögy heti óraszám ögy heti óraszám ögy 

heti 

óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5             

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.            0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.            2  

10097-12 

Munka- és 

környezetvédelmi, 

munkaszervezési 

feladatok 

Vegyipari 

biztonság 
           3  

Laboratóriumi 

alapgyakorlat 
 3 70           
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10098-12 

Vegyipari műszaki 

alapfeladatok 

Szervetlen 

laboratóriumi 

gyakorlat 

    3 105        

Analitikai 

gyakorlat 
       3 140     

Laboratóriumi 

gyakorlat 
          4   

Vegyipari 

ismeretek 
1,5   2   1       

Szakmai kémia 1   2   2   2    

Fizikai kémia       2   2    

Műszaki ismeretek          3    

11509-12 

Laboratóriumi 

technikus analitikai 

feladatok 

Műszeres analitika            4  

Műszeres analitika 

gyakorlat 
            4 

Laboratóriumok 

minőségbiztosítása 
           2  

10096-12 

Laboratóriumi 

technikus preparatív 

feladatok 

Preparatív 

gyakorlat 
            2 

Laboratóriumi 

elmélet 
           5  

Félüzemi feladatok            4  

Anyagismeret            2  

Alkalmazott kémia            4  

11452-12 

Általános laboráns 

feladatok 

Laboránsi 

gyakorlatok 
            2 

osztályfőnöki            0,5  
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összes óra 3 3 

70 

4 3 

105 

5 3 

140 

9 4 27 8 

összes óra 6 7 8 11 35 
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cb) 8. szakmacsoport XIV. ágazat 54 521 06 számú Műanyagipari technikus 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 
Ágazati szakképzés 
közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

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

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkavédelemi 

alapismeretek 

0,5   

  

    

  

    

  

    0,5   

  

    

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. 

    
  

    
  

    
  

        
  

0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.  

    

  

    

  

    

  

        

  

2   

10082-12 Fizikai, 

mechanikai és 

reológiai 

vizsgálatok 

Méréstechnika  
2   1   1   2  6     

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat I.  2 70     0,5 35    1,5 32   

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat II.     1 105  1,5 35    1,5 32   

10083-12 

Műanyagipari és 

gumiipari gépek 

Gépészeti 

alapismeretek  1,5      1      1     3    6         

Gyártás-

előkészítés 

berendezései 

gyakorlat        0,5 35    1 32   
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Gyártó 

berendezések 

gyakorlat               0,5   35   0,5     2  32     

10084-12 

Műanyagok 

előállításának és 

feldolgozásának 

alapjai 

Makromolekulák        3      2      3    7        

Reológia     1   1   2  4     

Anyag- és 

gyártmányismeret 

gyakorlat                      0,5   1,5  32     

10092-12 

Műanyagok 

feldolgozása 

Műanyag-

feldolgozás 

technológiája I.                             9   

Műanyag-

feldolgozás 

technológiája II.               8,5  

Üzemi gyakorlat                               14,5  

Osztályfőnöki               0,5  

összes óra  4 2  
70 

 6  1 
105 

 5 3 
140 

 9  1  23,5 7,5 
160 

20,5 14,5 

összes óra 6 7 8 10 31 35 
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cc) 14. szakmacsoport, XXIII. ágazat  54 850 01Környezetvédelmi technikus 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5             

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

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.             2  

 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13  

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

11
49

4-
12

 

K
ö

rn
y

ez
et

v
éd

el
m

i 
és

 

v
íz

g
az

d
ál

k
o

d
ás

i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

Környezetvédelemi 

alapismeretek 
   3      2    

Vízgazdálkodási 

alapismeretek 
      3   2    

Környezettechnikai 

alapok 
      2   3    

Műszaki ábrázolás 1,5             
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Laboratóriumi 

alapgyakorlatok 
 4            

Környezetvédelmi 

gyakorlat 
    4      2   

Vízgazdálkodási 

alapgyakorlat 
       3      

Analitika gyakorlat           2   

Környezettechnika             5  

Környezettechnika 

gyakorlat 
            2 

Műszeres analitika 

gyakorlat 
            2 

Környezetvédelmi 

számítások  
           4  

Humánökológia            3  

Környezeti biológia            2  

Környezetgazdaságtan            3  

Műszaki ismeretek            3  

Jogi- és szakigazgatási 

ismeretek 
           3  

Környezeti analitika 

gyakorlat 
            2 

Ügyintéző feladatok            3  

osztályfőnöki            0,5  

összes óra 2 4 
70 

3 4 
105 

5 3 
140 

6 4 29 6 

összes óra 6 7 8 10 35 
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cd) 7. szakmacsoport XIII. ágazat 54 213 05 számú Szoftverfejlesztő 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13  

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5             

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.            0,5  

11498-12  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.             2  

10815-12 

Információtechnológiai 

alapok 

Információtechnológiai 

alapok 
1             

Információtechnológiai 

gyakorlat 
 2            

10826-12 

Szakmai életpálya-

építés, 

munkaszervezés, 

munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervezési 

ismeretek 
         1    

Munkaszervezési 

gyakorlat 
          2   

10817-12 

Hálózatok, 

programozás és 

adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 
0,5   2   2   1    

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 

gyakorlat 

 2   2   2   3   
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Hálózati ismeretek I.    1   2   2    

Hálózati ismeretek I. 

gyakorlat 
    2   2   2   

10835-12 

Alkalmazásfejlesztés 

Operációs rendszerek            2  

Operációs rendszerek 

gyakorlat 
            2,5 

Alkalmazásfejlesztés            4,5  

Alkalmazásfejlesztés 

gyakorlat 
            4 

Web 

alkalmazásfejlesztés 
           2  

Web 

alkalmazásfejlesztés 

gyakorlat 

            5 

Programozási nyelvek 

gyakorlat 
            5 

Multimédia gyakorlat             2 

Adatbázis fejlesztés            1  

Adatbázis fejlesztés 

gyakorlat 
            3 

Szakmai idegen nyelv            1  

osztályfőnöki            0,5  

összes óra 2 4 
70 

3 4 
105 

4 4 
140 

4 7 13,5 21,5 

összes óra 6 7 8 11 35 
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ce) 5. szakmacsoport IX. ágazat 54 521 03 számú Gépgyártástechnológiai technikus 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13  

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5             

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.            0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.             2  

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

 

Munkavédelem 

    

  

    

  

    

  

 1      

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
    

  

    

  

    

  

  1     

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti 

alapozó feladatok 3,5   
  

4   
  

5   
  

5      

Gépészeti 

alapozó feladatok 

gyakorlat   2 

 70 

  3 

105  

  3 

 140 

       

10172-12 

Mérőtermi 

feladatok 

Műszaki mérés 
                 2      

Műszaki mérés 

gyakorlat                     2   
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10169-12 

Forgácsoló 

technológia 

hagyományos és 

CNC 

szerszámgépeken 

Forgácsolási 

alapismeretek 

              4  

Forgácsolási 

alapismeretek 

gyakorlat 
               9 

10170-12 

Gyártástervezés 

és gyártásirányítás 

Gyártástervezés 

és 

gyártásirányítás                  6,5   

Gyártástervezés 

és 

gyártásirányítás 

gyakorlat                         3,5  

10171-12 

Karbantartás és 

üzemvitel 

Szerszámgépek 

karbantartása                      4    

Szerszámgépek 

karbantartása 

gyakorlat                       5 

osztályfőnöki             0,5 

összes óra 4 2 
70 

4 3 
105 

5  3 
140 

8 3  17 18  

összes óra 6 7 8 11 35 
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cf) 5. szakmacsoport IX. ágazat 54 523 04 számú Mechatronikai technikus 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13  

heti 

óraszám Ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5             

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.            0,5  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.             2  

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti 

alapozó feladatok 
3,5   4   5   5    

Gépészeti 

alapozó feladatok 

gyakorlat 

 2 70  3 105  3 140     

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

 

Munkavédelem          1    

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
          1   

10172-12 Műszaki mérés          2    



 

126 
 

Mérőtermi 

feladatok 

Műszaki mérés 

gyakorlat 
          2   

10190-12 

Mechatronikai 

gépészeti feladatok 

Mechatronikai 

gépészeti 

feladatok 

           8  

Mechatronikai 

gépészeti 

feladatok 

gyakorlat 

            9 

10191-12 

Mechatronikai 

villamos feladatok 

Mechatronikai 

villamos 

feladatok 

           6,5  

Mechatronikai 

villamos 

feladatok 

gyakorlat 

            8,5 

Osztályfőnöki             0,5 

összes óra 4 2  
70 

4 3 
105 

5  3 
140 

8 3  17 18  

összes óra 6 7 8 11 35 
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d) Szakgimnáziumok felmenő rendszerben ( először 2016/17 tanévben 9., utoljára 2020/21 tanévben 13. évfolyam) 

XV. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS szakképesítéshez 

a 2018-2019-ben 10. évfolyamosok számára (Bede Mónika osztálya) 

   

 
9.  10 .  11.  

 
12.  5/13.  1/13 .  2/14.  

heti  
óraszám  

heti  
óraszám  ögy  

heti  
óraszám  ögy  

heti  
óraszám  

heti óraszám  
heti  

óraszám  ögy  
heti óraszám  

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

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan:  

Összesen  7  4  7  5  

0  

5  5  

140  

5,5  4,5  18,5  12,5  19  12  

160  

18,5  12,5  

        

 Összesen  11  12   10   10  31,0  31,0   31,0  

11499-12 Foglalkoztatás 

II.  Foglalkoztatás II.                                0,5              0,5     

11498-12  
Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén)  
Foglalkoztatás I.                                2              2     

  

Alkalmazott kémia                                4              4     
Vegyipari műveletek                                4              4     
Vegyipari technológia                                4              4     
Vegyipari biztonság                                2              2     
Minőségbiztosítás                                1              1     
Környezetvédelem                                1              1     
Vegyipari műveletek 

gyakorlat                                   5              5  

Műszeres analitikai 

gyakorlat                                   6              6  

Mérések adatfeldolgozási 

gyakorlata                                   1,5              1,5  
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11782-16. Kémiai feladatok  
Szakmai kémia        2                               1             

Szakmai fizika 1,5  2          1,5     

 

11797-16. Laboratóriumi 

feladatok 

Laboratóriumi gyakorlat        
4 

      
4 

   

   

   

   

   
4   

   

   

   

   

   
4   

   

   

   

   

      
12   

   

   

   

   

   

   
Kémiai és laboratóriumi 

számítások  
1     1                         2             

11849-16. Vegyész szakmai 

elmélet  

Szakmai biológia  1,5     2                             3,5             
Szakmai kémia  2              1        1          4           
Szakmai földrajz  1                        1             
Fizikai kémia                 2        2           4              
Műszaki és 

irányítástechnikai 

ismeretek  
     1         1                   2              

Szabad sáv 

Laboratóriumi elmélet és 

számítások                 1         0               

Szakmai feladatok 
               2*   2*          0              

Emelt Kémia   
               2*   2*         0              

  

2* = A két megjelölt tantárgy közül csak egyet kell választani. Az Emelt Kémia tárgy tananyaga az iskola pedagógiai programjában szerepel. 

 

A 11782-16 Kémiai feladatok modul Laboratóriumi gyakorlatok tantárgya valamint a 11797-16. Laboratóriumi feladatok modul tantárgya 

integráltan kerül oktatásra Laboratóriumi gyakorlat néven a 9. évfolyamon heti 4, a 10. évfolyamon heti 4 órában.  

  

 

 

 

 

 



 

129 
 

A 2018-2019-ben 11. évfolyamosok számára (Dr. Demény Orsolya osztálya) 
 

   

 
9.  10 .  11.  

 
12.  5/13.  1/13 .  2/14.  

heti  
óraszám  

heti  
óraszám  ögy  

heti  
óraszám  ögy  

heti  
óraszám  

heti óraszám  
heti  

óraszám  ögy  
heti óraszám  

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

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan:  

Összesen  7  4  7  5  

0  

5  5  

140  

5,5  4,5  18,5  12,5  19  12  

160  

18,5  12,5  

        

 Összesen  11  12   10   10  31,0  31,0   31,0  

11499-12 Foglalkoztatás 

II.  Foglalkoztatás II.                                0,5              0,5     

11498-12  
Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén)  
Foglalkoztatás I.                                2              2     

  

Alkalmazott kémia                                4              4     
Vegyipari műveletek                                4              4     
Vegyipari technológia                                4              4     
Vegyipari biztonság                                2              2     
Minőségbiztosítás                                1              1     
Környezetvédelem                                1              1     
Vegyipari műveletek 

gyakorlat                                   5              5  

Műszeres analitikai 

gyakorlat                                   6              6  

Mérések adatfeldolgozási 

gyakorlata                                   1,5              1,5  

11782-16  Kémiai feladatok  Szakmai kémia        1                                            
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 Szakmai fizika  1,5     1                                            
Laboratóriumi gyakorlatok  

   2     1,5                                         

11797-16. Laboratóriumi 

feladatok  

Laboratóriumi gyakorlat     2     3,5        3       4          12           
Kémiai és laboratóriumi 

számítások  
1     1                         4              

11849-16. Vegyész szakmai 

elmélet  

Szakmai biológia  1,5     2                             3              
Szakmai kémia  2                     1            5            
Szakmai földrajz  1                        1              
Fizikai kémia                 2        2           4              
Műszaki és 

irányítástechnikai 

ismeretek  
     2       1                   2              

Szabad sáv 

Laboratóriumi elmélet és 

számítások          2      1                         

Szakmai feladatok 
                    2*                        

Emelt Érettségi tárgy 
                        2*                       

 Műszaki és 

irányítástechnikai 

ismeretek 

     2            

  

2* = A két megjelölt tantárgy közül csak egyet kell választani. Az Emelt Érettségi tárgy tananyaga az iskola pedagógiai programjában szerepel. 

 

A 11782-16 Kémiai feladatok modul Laboratóriumi gyakorlatok tantárgya valamint a 11797-16. Laboratóriumi feladatok modul tantárgya 

integráltan kerül oktatásra Laboratóriumi gyakorlat néven a 9. évfolyamon heti 4 (2+2), a 10. évfolyamon heti 5 (1,5+3,5) órában.  
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XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

A 2018-2019-ben 10. évfolyamosok számára (Csikós Balázs osztálya) 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

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

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 6,5 4,5 7,5 4,5 

140 

5,5 4,5 

140 

5 5 19 12 19,5 11,5 

160 

19 12 

Összesen 11 12 10 10 31 31 31 

Szabad sáv  0 3 0 3,5 0 3 0 0 0 0 

11499-12 

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

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

11937-16 Környezetvédelmi 

alapismeretek 

Műszaki ismeretek 2   2                   4         

Földtudományi alapok 2                       2         

Környezeti kémia 2   2                   4         

Környezetvédelmi 

alapismeretek 
    2     2     2       6         

Környezettechnikai alapok           1,5     2       3,5         

Méréstechnika gyakorlat       1,5     2             3,5       

Környezetvédelmi gyakorlat   1,5   1,5     1     1,5       6       

Környezettechnikai alapok 

gyakorlat 
                 1,5       2       

Szabad sáv 
Környezetvédelmi 

alapismeretek 
  1               
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Környezetvédelmi gyakorlat    2              

Emelt kémia vagy szakmai 

informatika 
     2*   2*         

Szakmai számítások      1,5            

Szakmai érettségi felkészítés         1         

11938-16 Környezetvédelmi 

technikus feladatok 

Környezetgazdaságtan 

alapjai 
                    3         3   

Környezetvédelmi 

technológiák 
                    2,5         2,5   

Környezet-egészségtan                     2         2   

Műszeres analitika           2     2  

Gépészeti alapismeretek           2     2  

Műszeres analitika gyakorlat                      4         4  

Gépészeti alapismeretek 

gyakorlat 
                     2,5         2,5  

Környezetvédelmi 

technológiák gyakorlat 
                      3         3 

10870-16 Környezetvédelmi 

ügyintéző feladatok 

Ügyintézői feladatok                     2         2   

Jogi és szakigazgatási 

ismeretek 
                    3         3   

Ügyintézői gyakorlat                       2,5         2,5 

 

* A tanuló választása szerint 
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A 2018-2019-ben 11. évfolyamosok számára (Merencsics Tibor Istvánné Rigó Ida Eszter osztálya) 
 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

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

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 6,5 4,5 7,5 4,5 

140 

5,5 4,5 

140 

5 5 19 12 19,5 11,5 

160 

19 12 

Összesen 11 12 10 10 31 31 31 

Szabad sáv  0 0 0 3,5 0 3 0 0 0 0 

11499-12 

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

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

11937-16 Környezetvédelmi 

alapismeretek 

Műszaki ismeretek 2   2                   4         

Földtudományi alapok 2                       2         

Környezeti kémia 2   2                   4         

Környezetvédelmi 

alapismeretek 
    2     2     2       6         

Környezettechnikai alapok           1,5     2       3,5         

Méréstechnika gyakorlat       1,5     2             3,5       

Környezetvédelmi gyakorlat   1,5   1,5     1     1,5       6       

Környezettechnikai alapok 

gyakorlat 
                 1,5       2       

Szabad sáv 

Környezetvédelmi 

alapismeretek 
     0,5            

Környezettechnikai alapok      1            
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Emelt kémia vagy szakmai 

informatika 
        2*         

Szakmai számítások      2            

Szakmai érettségi felkészítés         1         

11938-16 Környezetvédelmi 

technikus feladatok 

Környezetgazdaságtan 

alapjai 
                    3         3   

Környezetvédelmi 

technológiák 
                    2,5         2,5   

Környezet-egészségtan                     2         2   

Műszeres analitika           2     2  

Gépészeti alapismeretek           2     2  

Műszeres analitika gyakorlat                      4         4  

Gépészeti alapismeretek 

gyakorlat 
                     2,5         2,5  

Környezetvédelmi 

technológiák gyakorlat 
                      3         3 

10870-16 Környezetvédelmi 

ügyintéző feladatok 

Ügyintézői feladatok                     2         2   

Jogi és szakigazgatási 

ismeretek 
                    3         3   

Ügyintézői gyakorlat                       2,5         2,5 

 

* A tanuló választása szerint 
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XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

A 2018-2019-es tanévben 10. és 11. évfolyamos tanulók számára. (Csuta Béla és Torma Eszter osztálya) 
 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

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

A fő 
szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 5 6 6 6 

0 

3 7 

0 

3 6 14 17 13 18 

0 

14 17 

Összesen 11 12 10 10 31 31 31 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

11996-16 
Információtechnológiai 

alapok 

IT alapok 1   1                   2         

IT alapok 
gyakorlat 

  2   1                   3       

11997-16 
Hálózati ismeretek I. 

Hálózatok I.     1     1     1       3         

Hálózatok I. 
gyakorlat 

      2     3     2       7       

11625-16 
Programozás és 

adatbázis-kezelés 

Programozás 1   1     1     1        4         

Programozás 
gyakorlat 

  2   2     2     2        8       

11999-16 
Informatikai szakmai 

angol nyelv 

IT szakmai angol 
nyelv 

2   2                    4         

12010-16 
Nyílt forráskódú 

rendszerek kezelése 

Linux alapok           0                       

Linux alapok 
gyakorlat 

            0                     
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12008-16 
Irodai szoftverek 

haladó szintű 
használata 

Irodai szoftverek                 0                 

Irodai szoftverek 
gyakorlat 

                  0               

12009-16 
Informatikai szakmai 

orientáció 

IT szakorientáció 1   1                             

IT szakorientáció 
gyakorlat 

  2   1                           

Szabadsáv 

Programozás      1            

Programozás 
gyakorlat 

      1           

Emelt fizika vagy 
Programozás 
gyakorlat 

        2*        

Linux alapok 
gyakorlat 

      1           

Érettségi 
felkészítő 

         2        

12011-16 
Szoftverfejlesztés 

Szoftverfejlesztés                     7,5         7,5   

Szoftverfejlesztés 
gyakorlat 

                      12         12 

12012-16 
Webfejlesztés I. 

Webfejlesztés                     4         4   

Webfejlesztés 
gyakorlat 

                      5         5 

 
 
* A tanuló választása szerint 
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IX. GÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

A 2018-2019-ben 10. évfolyamos tanulók számára (Turi Zsuzsanna osztálya) 
 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti óraszám 
heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

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

A szakmai képzés 

órakerete 

Összesen 5 6 7 5 
140 

4 6 
140 

7 3 15,5 15,5 15,5 15,5 
160 

15,5 15,5 

Összesen 11,0 12,0 10,0 10 31,0 31,0 31,0 

11499-12 

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

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 0,5                       0,5         

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
  0,5                       0,5       

11572-16 

Mechatronikai alapozó 

feladatok 

Vezérléstechnikai 

alapismeretek 
    0                             

Gépegységek szerelése 

és karbantartása 
      0     0                     

Pneumatikus és 

hidraulikus szerelési 

gyakorlat 

            0                     

10164-12 

Gépgyártósori 

gépkezelői, gépszerelői 

feladatok 

A gyártásszervezés 

alapjai 
                0                 

Beállítási, szerelési és 

karbantartási gyakorlat 
                  0               
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10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
4,5   4     3             12         

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 
  5,5   4     2             12       

10172-12 Mérőtermi 

feladatok 

Műszaki mérés                 3       3         

Műszaki mérés 

gyakorlat 
                  3       3       

Szabadsáv 

Gépészeti alapozó 

feladatok  
  2               

Műszaki matematika   1               

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlat 
   1   4           

Emelt fizika vagy 

szakmai számítások 
     1*   2*         

Szakmai érettségi 

felkészítés 
        2         

10169-12 

Forgácsoló technológia 

hagyományos és CNC 

szerszámgépeken 

Forgácsolási ismeretek                     4         4   

Forgácsolás gyakorlat                       8         8 

10170-16 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 
                    6         6   

Gyártástervezés 

gyakorlat 
                      4         4 

10171-16 

Karbantartás és 

üzemvitel 

Szerszámgépek 

karbantartása 
                    3         3   

Karbantartás gyakorlat                       3,5         3,5 
 A tanuló választása szerint 
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A 2018-2019-ben 11. évfolyamos tanulók számára (Kondor Viktória osztálya) 
 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

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

A szakmai képzés órakerete 
Összesen 5 6 6 6 

140 
3 2 

140 
3 3 15,5 15,5 15,5 15,5 

160 
15,5 15,5 

Összesen 11,0 12,0 5 6 31,0 31,0 31,0 

Szabadsáv  0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 

11499-12 

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

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

10163-12 

Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 0,5                       0,5         

Elsősegélynyújtás gyakorlat   0,5                       0,5       

11572-16 

Mechatronikai alapozó 

feladatok 

Vezérléstechnikai 

alapismeretek 
    2                             

Gépegységek szerelése és 

karbantartása 
      2     0                     

Pneumatikus és hidraulikus 

szerelési gyakorlat 
            0                     

10164-12 

Gépgyártósori gépkezelői, 

gépszerelői feladatok 

A gyártásszervezés alapjai                 0                 

Beállítási, szerelési és 

karbantartási gyakorlat 
                  0               

10162-12 

Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
4,5   4     3             12         

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 
  5,5   4     2             12       
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10172-12 Mérőtermi feladatok 
Műszaki mérés                 3       3         

Műszaki mérés gyakorlat                   3       3       

Szabadsáv 

Gépészeti alapozó 

feladatok  
     1            

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlat 
      4           

Emelt fizika vagy szakmai 

számítások 
        2*         

Szakmai érettségi 

felkészítés 
        2         

10169-12 

Forgácsoló technológia 

hagyományos és CNC 

szerszámgépeken 

Forgácsolási ismeretek                     4         4   

Forgácsolás gyakorlat                       8         8 

10170-16 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 
                    6         6 4 

Gyártástervezés gyakorlat                       4          

10171-16 

Karbantartás és üzemvitel 

Szerszámgépek 

karbantartása 
                    3         3   

Karbantartás gyakorlat                       3,5         3,5 
 A tanuló választása szerint 
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IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ TARTOZÓ 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

A 2018-2019-ben 10. évfolyamos tanulók számára (Horváth Mónika osztálya) 
 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

heti óraszám 
ögy 

heti 
óraszám 

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

A fő 
szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 5,5 5,5 6 6 

140 

1 2 

140 

0 2 11 20 14,5 16,5 

160 

11 20 

Összesen 11 12 3 2 31 31 31 

Szabadsáv  0 0 0 7 0 8 0 0 0 0 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 
képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

10163-12 
Gépészeti 

munkabiztonság 
és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 0,5                       0,5         

Elsősegélynyújtás 
gyakorlata 

  0,5                       0,5       

11572-16 
Mechatronikai 

alapozó feladatok 

Mechatronikai 
alapozó feladatok 

4   4                   9         

Mechatronikai 
alapozó feladatok 
gyakorlat 

  5   4     2             14       

Műszaki mérés 1    2                  2         
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10172-12 
Mérőtermi 
feladatok 

Műszaki mérés 
gyakorlat 

       2 
 
 

  0     0        2       

Szabadsáv 
Mechatronikai 

alapozó feladatok 
     3   4         

 
Mechatronikai 

alapozó feladatok 
gyakorlat 

      4   2        

 
Fizika emelt vagy 

szakmai számítások 
     1*   2*         

 
Érettségi 

felkészítő 
        2         

10190-12 
Mechatronikai 

gépészeti 
feladatok 

Mechatronikai 
gépészeti feladatok 

                    4         4   

Mechatronikai 
gépészeti feladatok 
gyakorlata 

                      13         13 

10191-12 
Mechatronikai 

villamos feladatok 

Mechatronikai 
villamos feladatok 

                    4,5   3     4,5   

Mechatronikai 
villamos feladatok 
gyakorlat 

                      7         7 

 
 
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 szakképző iskola 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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A 2018-2019-ben 11. évfolyamos tanulók számára (Pribelszki Judit Márta osztálya) 
 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 
heti óraszám 

ögy 

heti 

óraszám 

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

A fő 

szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 5,5 5,5 5 7 

140 

1 2 

140 

0 2 11 20 14,5 16,5 

160 

11 20 

Összesen 11 12 3 2 31 31 31 

Szabadsáv  0 0 0 7 0 8 0 0 0 0 

11499-12 

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

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság 

és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 0,5                       0,5         

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
  0,5                       0,5       

11572-16 

Mechatronikai 

alapozó feladatok 

Mechatronikai 

alapozó feladatok 
4   5                   9         

Mechatronikai 

alapozó feladatok 

gyakorlat 

  5   7     2             14       

10172-12 

Mérőtermi 

feladatok 

Műszaki mérés 1        1            2         

Műszaki mérés 

gyakorlat 
        

 
  0     2       2       

Szabadsáv 
Mechatronikai 

alapozó feladatok 
     3   2         
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Mechatronikai 

alapozó feladatok 

gyakorlat 

      4   2        

 
Fizika emelt vagy 

szakmai számítások 
        2*         

 
Érettségi 

felkészítő 
        2         

10190-12 

Mechatronikai 

gépészeti 

feladatok 

Mechatronikai 

gépészeti feladatok 
                    4         4   

Mechatronikai 

gépészeti feladatok 

gyakorlata 

                      13         13 

10191-12 

Mechatronikai 

villamos 

feladatok 

Mechatronikai 

villamos feladatok 
                    4,5   3     4,5   

Mechatronikai 

villamos feladatok 

gyakorlat 

                      7         7 
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XIV. VEGYIPAR ÁGAZATHOZ TARTOZÓ 54 521 06 MŰANYAGFELDOLGOZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

A 2018-2019-ben 10. évfolyamos tanulók számára (Mikolasek Norbert osztálya) 
 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

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

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 7 4 7 5 

140 

6 4 

140 

6 4 18,5 12,5 17 12 

160 

18,5 12,5 

Összesen 11 12 10 10 31,0 29,0 31,0 

11499-12 

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

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11500-16 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5                       0,5         

10082-16 

Fizikai, mechanikai és reológiai 

vizsgálatok 

Méréstechnika 1         1     2       3,5         

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat I. 
  1,5                       1,5       

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat   II. 
      1,5                   1,5       

10083-16 

Műanyagipari és gumiipari 

gépek 

Gépészeti alapismeretek 1,5   2           1,5       4,5         

Gyártás előkészítés 

berendezései gyakorlat 
      1                   1       

Gyártó berendezések 

gyakorlat 
                  2       2       

Makromolekulák 0,5   1     1             2,5         

Reológiai      1     1             2         
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10084-16 

Műanyagok előállításának és 

feldolgozásának alapjai 

Anyag és 

gyártmányismeret 

gyakorlat 

      1,5     1,5             3       

10086-16 

Hőre keményedő műanyagok 

gyártása 

Hőre keményedő 

műanyagok 
1,5                       1,5         

Höre keményedő 

műanyagok gyakorlat 
  1,5                       1,5       

10089-16 

Műanyag hegesztés 

Hegesztési technológiák           1,5     1       2,5         

Hegesztési technológiák 

gyakorlat 
            0,5     1       1,5       

10092-16 

Műanyagok feldolgozása 

Műanyag-feldolgozás 

technológiája I. 
                    9         9   

Műanyag-feldolgozás 

technológiája II. 
                    7         7   

Üzemi gyakorlat                       12,5         12,5 

10087-16 

Műanyagfeldolgozás alapjai 

Műanyag-feldolgozás 

alapjai 
2   3     0,5     1,5                 

Gyártástechnológiai 

alapismeret gyakorlat 
  1   1           1               

Szabadsáv Műszaki fizika      3            
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A 2018-2019-ben 11. évfolyamos tanulók számára (Merencsics Tibor Istvánné Rigó Ida Eszter osztálya) 
 

    

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 

5 3 9 3 

140 

4 0 

140 

2,5 3 19 12 20,5 9 

160 

19 12 

Összesen 8 12 4 5,5 31 29,5 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11500-12 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
fő szakképesítés 0,5                       0,5         

10082-16 

Fizikai, mechanikai és reológiai 

vizsgálatok 

Méréstechnika fő szakképesítés 1         1      2       3         

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat 
fő szakképesítés   1,5   1,5            1       4,5       

10083-16 

Műanyagipari és gumiipari 

gépek 

Gépészeti alapismeretek fő szakképesítés 1,5   2           2       5,5         

Gyártás előkészítő és 

gyártóberendezések 

gyakorlat 

fő szakképesítés       1     2      1       4,5       

10084-16 

Műanyagok előállításának és 

feldolgozásának alapjai 

Makromolekulák fő szakképesítés 0,5    1     2             5         

Reológia fő szakképesítés     1      1             2         

Anyag és 

gyártmányismeret  
fő szakképesítés    1,5     2             4,5         

10086-16 

Hőre keményedő műanyagok 

gyártása 

Hőre keményedő 

műanyagok 
fő szakképesítés 1,5                    2         2   

Hőre keményedő 

műanyagok gyakorlat 
fő szakképesítés  1,5                    2         2 
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10089-16 

Műanyag-hegesztés 

Hegesztési technológiák fő szakképesítés                 1   2         2   

Hegesztési technológiák 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       1         1 

10092-16 

Műanyagok feldolgozása 

Műanyag-feldolgozás 

technológiája 
fő szakképesítés                     10,5         10,5   

Üzemi gyakorlat fő szakképesítés                       9         9 

Minőségbiztosítás fő szakképesítés                     1         1   

Munkabiztonság fő szakképesítés                     1         1   

Szabadsáv Mechanika 

Ágazati szakmai 

ismeretekhez 

közvetlenül 

kapcsolódó, azt 
alapozó szakmai 

tantárgy. 

          2                      

 
Ágazati szakmai 

érettségire felkészítő 

Ágazati szakmai 

ismeretekhez 

közvetlenül 

kapcsolódó, azt 
alapozó szakmai 

tantárgy. 

        1         

 
Kémia emelt vagy 

középszinten 

Szakmához 

közvetlenül 

kapcsolódó érettségi 

tárgyra történő 
felkészítés 

        2*         

*a tanuló választása szerint 
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III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ TARTOZÓ 54 761 02 KISGYERMEKGONDOZÓ, - NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

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

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 9,5 1,5 8,5 3,5 

140 

2,5 7,5 

140 

5,5 4,5 23 8 18,5 11,5 

160 

23 8 

Összesen 11 12 10 10 31,0 30,0 31,0 

11499-12 

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

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

10525-12 A szociális ellátás 

általános tevékenységei 

Szakmai készségfejlesztés 

és kommunikációs 

gyakorlat 

  0,5         1     1        2,5       

Társadalomismereti, 

szociálpolitikai, jogi és 

etikai ismeretek   

2   1     1     2        6         

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai gyakorlat 
      1,5                 1,5       

Pszichológiai és pedagógiai 

ismeretek 
1             2        3         

Pszichológiai gyakorlat       1                 1       

Egészségügyi 

alapismeretek 
    1     0,5    1      2,5        

10559-12 Elsősegély-nyújtási 

feladatok 

Népegészségügyi ismeretek      1       1         

Az elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
            1,5             1,5       
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12046-16 Gyermekellátási 

alapfeladatok és alapelvek 

Szakmai készségfejlesztés 

és kommunikációs 

gyakorlat 

 1            1    

Gyermekvédelmi 

ismeretek 
1,5                      1,5         

Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
 1                     1         

Gondozási, ápolási 

ismeretek 
    2                 2         

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 
      0,5      2     0,5       3       

10523-16 Gyermekfelügyeleti 

feladatok 

Gyermekotthoni feladatok  3                               

Gyermekotthoni gyakorlat       0,5      2     0,5               

10524-16 Gyermekfelügyelői 

dokumentációs feladatok 

Gyermekotthoni 

adminisztrációs ismeretek 
    1                           

Gyermekfelügyeleti 

dokumentációs ismeretek 
    1                            

Adminisztrációs gyakorlat                  1,5               

10528-12 Házi időszakos 

gyermekfelügyelet 

Házi időszakos gyermek-

felügyeleti ismeretek 
    1,5                   1,5         

Házi időszakos 

gyermekfelügyelet 

gyakorlata 

                 1        1       

10529-12 A napközbeni 

gyermekellátás feladatai 

A napközbeni 

kisgyermekellátással 

kapcsolatos ismeretek 

                    5     5   

A kisgyermekkori nevelés                     8,5         8,5   

A kisgyermek gondozása                     5     5  

A napközbeni 

kisgyermekellátás 

gyakorlata 

                     7     7 

10530-12 A napközbeni 

gyermekellátás dokumentációs 

feladatai 

Adminisztráció és 

tájékoztatás 
                    2     2  

Dokumentációs gyakorlat                       1         1 

11676-16 Családpedagógiai 

alapismeretek 

Pedagógiai szociológia 0,5                               

Mentálhigiénés ismeretek 0,5                               
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Fejlődéslélektani alapok    0,5                            

11677-16 Kapcsolati formák 

családokkal 

A kapcsolattartás elmélete    0,5                            

A kapcsolattartás 

gyakorlata 
          1                    

11678-16 Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 
Kommunikáció               0,5                 
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e) Szakgimnáziumok felmenő rendszerben ( először a 2018/19 tanévben 9., utoljára a 2023/24 tanévben 13. évfolyam számára) 

XIV. VEGYIPAR ÁGAZATHOZ TARTOZÓ 54 521 06 MŰANYAGFELDOLGOZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 
2018/2019-től felmenő rendszerben 

34 521 09 MŰANYAGFELDOLGOZÓ mellék-szakképesítésekkel 
Indítás feltétele: ha az osztály minden tanulója választja 
A 34 521 09 Műanyagfeldolgozó komplex szakmai vizsga időpontja a 12. évfolyam első félévének zárása után, a februári vizsga időpontban 
 

    

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 

5 3 9 3 

140 

4 0 

140 

2,5 3 19 12 20,5 9 

160 

19 12 

Összesen 8 12 4 5,5 31 29,5 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11500-12 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
fő szakképesítés 0,5                       0,5         

10082-16 

Fizikai, mechanikai és reológiai 

vizsgálatok 

Méréstechnika fő szakképesítés 2               1       3         

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat 
fő szakképesítés   3               1,5       4,5       

10083-16 

Műanyagipari és gumiipari gépek 

Gépészeti alapismeretek fő szakképesítés 2   2           1,5       5,5         

Gyártás előkészítő és 

gyártóberendezések 

gyakorlat 

fő szakképesítés       3           1,5       4,5       

Makromolekulák fő szakképesítés     3     2             5         
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10084-16 
Műanyagok előállításának és 

feldolgozásának alapjai 

Reológia fő szakképesítés     2                   2         

Anyag és 

gyártmányismeret  
fő szakképesítés 0,5   2     2             4,5         

10086-16 

Hőre keményedő műanyagok 

gyártása 

Hőre keményedő 

műanyagok 
fő szakképesítés                     2         2   

Hőre keményedő 

műanyagok gyakorlat 
fő szakképesítés                       2         2 

10089-16 

Műanyag-hegesztés 

Hegesztési technológiák fő szakképesítés                     2         2   

Hegesztési technológiák 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       1         1 

10092-16 

Műanyagok feldolgozása 

Műanyag-feldolgozás 

technológiája 
fő szakképesítés                     10,5         10,5   

Üzemi gyakorlat fő szakképesítés                       9         9 

Minőségbiztosítás fő szakképesítés                     1         1   

Munkabiztonság fő szakképesítés                     1         1   

11500-12 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

34 521 09 

Műanyagfeldolgozó 
                                  

10084-16 
Műanyagok előállításának és 

feldolgozásának alapjai 

Makromolekulák 
34 521 09 

Műanyagfeldolgozó 
                                  

Reológia 
34 521 09 

Műanyagfeldolgozó 
                                  

Anyag és 

gyártmányismeret  

34 521 09 

Műanyagfeldolgozó 
                                  

10087-16 

Műanyag-feldolgozás alapjai 
Műanyag-feldolgozás 

alapjai 

34 521 09 

Műanyagfeldolgozó 
          2     1,5                 

10088-16 

Műanyag-fröccsöntés 
Műanyagfröccsöntés 

gyakorlat 

34 521 09 

Műanyagfeldolgozó 
                  1,5               

10089-16 

Műanyag-hegesztés 

Hegesztési technológiák 
34 521 09 

Műanyagfeldolgozó 
                1                 

Hegesztési technológiák 

gyakorlat 

34 521 09 

Műanyagfeldolgozó 
                  1               

10090-16 

Műanyagipari üzemismeretek 
Műanyagipari 

üzemismeretek gyakorlat 

34 521 09 

Műanyagfeldolgozó 
                  1,5               

10091-16 

Műanyagok extrudálása 
Műanyagok extrudálása 

gyakorlat 

34 521 09 

Műanyagfeldolgozó 
            2                     

Szabadsáv Műszaki fizika 

Ágazati szakmai 

ismeretekhez 

közvetlenül 

          3                       
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kapcsolódó, azt 

alapozó szakmai 

tantárgy. 

 
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

2018/2019-től felmenő rendszerben 
mellék-szakképesítés nélkül 

 

    

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 

5 3 9 3 

140 

4 0 

140 

2,5 3 19 12 20,5 9 

160 

19 12 

Összesen 8 12 4 5,5 31 29,5 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11500-12 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
fő szakképesítés 0,5                       0,5         

10082-16 
Fizikai, mechanikai és reológiai 

vizsgálatok 

Méréstechnika fő szakképesítés 2               1       3         

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat 
fő szakképesítés   3               1,5       4,5       

10083-16 

Műanyagipari és gumiipari gépek 

Gépészeti alapismeretek fő szakképesítés 2   2           1,5       5,5         

Gyártás előkészítő és 

gyártóberendezések 

gyakorlat 

fő szakképesítés       3           1,5       4,5       

Makromolekulák fő szakképesítés     3     2             5         

Reológia fő szakképesítés     2                   2         
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10084-16 

Műanyagok előállításának és 

feldolgozásának alapjai 

Anyag és 

gyártmányismeret  
fő szakképesítés 0,5   2     2             4,5         

10086-16 

Hőre keményedő műanyagok 

gyártása 

Hőre keményedő 

műanyagok 
fő szakképesítés                     2         2   

Hőre keményedő 

műanyagok gyakorlat 
fő szakképesítés                       2         2 

10089-16 

Műanyag-hegesztés 

Hegesztési technológiák fő szakképesítés                     2         2   

Hegesztési technológiák 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       1         1 

10092-16 
Műanyagok feldolgozása 

Műanyag-feldolgozás 

technológiája 
fő szakképesítés                     10,5         10,5   

Üzemi gyakorlat fő szakképesítés                       9         9 

Minőségbiztosítás fő szakképesítés                     1         1   

Munkabiztonság fő szakképesítés                     1         1   

Szabadsáv 

Anyagvizsgálatok 

gyakorlat 
fő szakképesítés                  0,5         

Műszaki fizika 

Ágazati szakmai 

ismeretekhez 

közvetlenül 

kapcsolódó, azt 

alapozó szakmai 
tantárgy. 

          2      2                 

Gépészeti feladatok 

Ágazati szakmai 
ismeretekhez 

közvetlenül 

kapcsolódó, azt 

alapozó szakmai 
tantárgy. 

     3            

Vegyipari ismeretek 

Ágazati szakmai 
ismeretekhez 

közvetlenül 

kapcsolódó, azt 

alapozó szakmai 
tantárgy. 

        2         

Kémia emelt vagy 

középszinten 

Szakmához 
közvetlenül 

kapcsolódó érettségi 

tárgyra történő 

felkészítés 

     2*   2*         

*a tanuló választása szerint 
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IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ TARTOZÓ 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

az 52 522 04 VILLAMOS BERENDEZÉS SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ 

mellék-szakképesítéssel 
Indítás feltétele: ha az osztály minden tanulója választja 

Az 52 522 04 VILLAMOS BERENDEZÉS SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ komplex szakmai vizsga időpontja a 12. évfolyam első félévének 

zárása után, a februári vizsga időpontban 

 

 

    

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 6 6 

140 

1 2 

140 

5,5 1 11 20 16,5 13 

160 

11 20 

Összesen 8 12 3 6,5 31 29,5 31 

A mellékszakképesítésre 

vonatkozóan 
  0 0 0 8  5,5     

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10163-16 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem fő szakképesítés 0,5                       0,5         

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
fő szakképesítés   0,5                       0,5       
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10172-12  Mérőtermi feladatok 

Műszaki mérés fő szakképesítés     2                   2         

Műszaki mérés gyakorlata fő szakképesítés       2                   2       

11572-16  Mechatronikai alapozó 

feladatok 

Mechatronikai alapozó 

feladatok 
fő szakképesítés 3,5   4     1     5,5**       14         

Mechatronikai alapozó 

feladatok gyakorlata 
fő szakképesítés   3,5   4     2     1       10,5       

11582-16 Hajtástechnikai alapok 

Villamos gépek alapjai 

52 522 04 

Villamos berendezés 

szerelő és üzemeltető 

          2,5                       

Villamos gépek és 

hajtások gyakorlata 

52 522 04 

Villamos berendezés 

szerelő és üzemeltető 

            2                     

11583-17  Villamos 
biztonságtechnikai alapok 

Villamos 

biztonságtechnika 

52 522 04 

Villamos berendezés 
szerelő és üzemeltető 

          1,5                       

Hibavédelem a 

gyakorlatban 

52 522 04 
Villamos berendezés 

szerelő és üzemeltető 

            1                     

11584-16 Vezérléstechnikai 

alapok 

Irányítástechnika 

52 522 04 

Villamos berendezés 

szerelő és üzemeltető 

                0,5*                 

Irányítástechnikai 

gyakorlatok 

52 522 04 

Villamos berendezés 

szerelő és üzemeltető 

                  1*               

PLC alkalmazása 

gyakorlat 

52 522 04 

Villamos berendezés 
szerelő és üzemeltető 

                  2*               

11585-17 A kapcsolószekrények 

szerelése 

Készülékismeret 

52 522 04 
Villamos berendezés 

szerelő és üzemeltető 

          1       0                

Kapcsolószekrények 

szerelési gyakorlat 

52 522 04 

Villamos berendezés 

szerelő és üzemeltető 

                  2*               

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

52 522 04 

Villamos berendezés 

szerelő és üzemeltető 

                                  

10190-12 Mechatronikai 

gépészeti feladatok 

Mechatronikai gépészeti 

feladatok 
fő szakképesítés                     4         4   

Mechatronikai gépészeti 

feladatok gyakorlata 
fő szakképesítés                       13         13 
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10191-12 Mechatronikai villamos 

feladatok 

Mechatronikai villamos 

feladatok 
fő szakképesítés                     4,5         4,5   

Mechatronikai villamos 

feladatok gyakorlata 
fő szakképesítés                       7         7 

 

A *-gal jelölt tárgyak csak az első félévben, dupla óraszámban 

A **-gal jelölt tárgyak csak a második félévben, dupla óraszámban 

 

mellék-szakképesítés nélkül 
 

    

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 6 6 

140 

2 2 

140 

4,5 1 11 20 16,5 13 

160 

11 20 

Összesen 8 12 4 5,5 31 29,5 31 

Mellékszakképesítés   0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Szabadsáv   0 0 0 7 0 6,5     

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10163-16 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem fő szakképesítés 0,5                       0,5         

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
fő szakképesítés   0,5                       0,5       

10172-12  Mérőtermi feladatok Műszaki mérés fő szakképesítés     2                   2         



 

159 
 

Műszaki mérés gyakorlata fő szakképesítés       2                   2       

11572-16  Mechatronikai alapozó 

feladatok 

Mechatronikai alapozó 

feladatok 
fő szakképesítés 3,5   4     2     4,5       14         

Mechatronikai alapozó 

feladatok gyakorlata 
fő szakképesítés   3,5   4     2     1       10,5       

Szabadsáv 

Emelt fizika vagy szakmai 

számítások 
      2*   2*         

Hajtások       2            

Villamos anyagismeret       1            

Elektronika alapjai       2            

Villamos gépek          1,5         

Villamos gépek gyakorlat           1        

Mechatronikai ismeretek          2         

10190-12 Mechatronikai 

gépészeti feladatok 

Mechatronikai gépészeti 

feladatok 
fő szakképesítés                     4         4   

Mechatronikai gépészeti 

feladatok gyakorlata 
fő szakképesítés                       13         13 

10191-12 Mechatronikai villamos 

feladatok 

Mechatronikai villamos 

feladatok 
fő szakképesítés                     4,5         4,5   

Mechatronikai villamos 

feladatok gyakorlata 
fő szakképesítés                       7         7 

 A tanuló választása szerint 
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IX. GÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

31 521 10 GYÁRTÓSORI GÉPÉSZ mellékszakképesítéssel 
Indítás feltétele: ha az osztály minden tanulója választja 

A 31 521 10 GYÁRTÓSORI GÉPÉSZ komplex szakmai vizsga időpontja a 12. évfolyam első félévének zárása után, a februári vizsga időpontban 

 

    

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 

3 5 7,5 4,5 

140 

0 2 

140 

5 2,5 17 14 15,5 14 

160 

17 14 

Összesen 8 12 2 7,5 31 29,5 31 

A mellék szakképesítésre 

vonatkozó 
  0 0 0 9 0 4,5 0 0 0 0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem fő szakképesítés     0,5                   0,5         

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
fő szakképesítés       0,5                   0,5       

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 
31 521 10 

Gyártósori gépész 
                                  

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 

31 521 10 

Gyártósori gépész 
                                  

11572-16 Mechatronikai alapozó 

feladatok 

Vezérléstechnikai 

alapismeretek 

31 521 10 

Gyártósori gépész 
          3                       
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Gépegységek szerelése és 

karbantartása 

31 521 10 

Gyártósori gépész 
            4                     

Pneumatikus és 

hidraulikus szerelési 

gyakorlat  

31 521 10 

Gyártósori gépész 
                  2,5*               

10164-12 Gépgyártósori 

gépkezelői, gépszerelői feladatok 

A gyártásszervezés alapjai  
31 521 10 

Gyártósori gépész 
                2+                 

Beállítási, szerelési és 

karbantartási gyakorlat 

31 521 10 

Gyártósori gépész 
            2                     

10162-12 Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
fő szakképesítés 3   7          3       13         

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 
fő szakképesítés   5   4     2             11       

10172-12 Mérőtermi feladatok 
Műszaki mérés fő szakképesítés                 2**       2         

Műszaki mérés gyakorlat fő szakképesítés                   2,5**       2,5       

10169-12 Forgácsoló technológia 

hagyományos és CNC 

szerszámgépeken 

Forgácsolási ismeretek fő szakképesítés                     5         5   

Forgácsolás gyakorlat  fő szakképesítés                       7         7 

10170-16 Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 
fő szakképesítés                     6,5         6,5   

Gyártástervezés gyakorlat fő szakképesítés                       3         3 

10171-16 Karbantartás és 

üzemvitel 

Szerszámgépek 

karbantartása 
fő szakképesítés                     3         3   

Karbantartás gyakorlat fő szakképesítés                       4         4 

 

A *-gal jelölt tárgyak csak az első félévben, dupla óraszámban 

A **-gal jelölt tárgyak csak a második félévben, dupla óraszámban 

 

mellékszakképesítés nélkül 
 

    9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 
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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 

3 5 7,5 4,5 

140 

2 2 

140 

3 2,5 17 14 15,5 14 

160 

17 14 

Összesen 8 12 4 5,5 31 29,5 31 

Szabad sáv   0 0 0 7 0 6,5 0 0 0 0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem fő szakképesítés     0,5                   0,5         

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
fő szakképesítés       0,5                   0,5       

10162-12 Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
fő szakképesítés 3   7     2     1       13         

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 
fő szakképesítés   5   4     2             11       

10172-12 Mérőtermi feladatok 
Műszaki mérés fő szakképesítés                 2       2         

Műszaki mérés gyakorlat fő szakképesítés                   2,5       2,5       

Szabad sáv 

Emelt fizika vagy szakmai 

számítások 
      2*   2*         

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorlata 
       4   3        

Gépészeti alapozó 

feladatok  
      1   1,5         

10169-12 Forgácsoló technológia 

hagyományos és CNC 

szerszámgépeken 

Forgácsolási ismeretek fő szakképesítés                     5         5   

Forgácsolás gyakorlat  fő szakképesítés                       7         7 

10170-16 Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 

Gyártástervezés és 

gyártásirányítás 
fő szakképesítés                     6,5         6,5   
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Gyártástervezés gyakorlat fő szakképesítés                       3         3 

10171-16 Karbantartás és 

üzemvitel 

Szerszámgépek 

karbantartása 
fő szakképesítés                     3         3   

Karbantartás gyakorlat fő szakképesítés                       4         4 

 

 A tanuló választása szerint 
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XIII. INFORMATIKA ágazathoz tartozó 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

52 481 02 IRODAI INFORMATIKUS mellék-szakképesítéssel 
Indítás feltétele: ha az osztály minden tanulója választja 

Az 52 481 02 IRODAI INFORMATIKUS komplex szakmai vizsga időpontja a 12. évfolyam első félévének zárása után, a februári vizsga időpontban 

 

 

 

 

    

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 5 6 

0 

2 4 

0 

1 4 14 17 12 18 

0 

14 17 

Összesen 8 11 6 5 31 30 31 

A mellékszakképesítésre 

vonatkozóan 
Összesen  0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 

Szabadsáv Összesen  0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10815-16  

Információtechnológiai alapok 

IT alapok fő szakképesítés 1   1                   2         

IT alapok gyakorlat fő szakképesítés   2   1                   3       

11997-16 

Hálózati ismeretek I.  

Hálózatok I. fő szakképesítés     2     1             3         

Hálózatok I. gyakorlat fő szakképesítés       2     2     2**       6       



 

165 
 

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 

Programozás fő szakképesítés 1   1     1     1**       4         

Programozás gyakorlat fő szakképesítés   2   3     2     2**       9       

11999-16  

Informatikai szakmai angol nyelv 
IT szakmai angol nyelv fő szakképesítés 2   1                   3         

Szabadsáv Programozás gyakorlat     1   2           

 Informatikai ismeretek          2         

12010-16 
Nyílt forráskódú rendszerek 

kezelése 

Linux alapok 
52 481 02 

Irodai informatikus 
          1                       

Linux alapok gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
            2                     

12008-16 

Irodai szoftverek haladó szintű 
használata 

Irodai szoftverek 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                1*                 

Irodai szoftverek 

gyakorlat 

52 481 02 
Irodai informatikus 

                  4*               

10815-16  

Információtechnológiai alapok 

IT alapok 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

IT alapok gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

11997-16 

Hálózati ismeretek I.  

Hálózatok I. 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

Hálózatok I. gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 

Programozás 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

Programozás gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

12011-16 Szoftverfejlesztés 

Szoftverfejlesztés fő szakképesítés                     7,5         7,5   

Szoftverfejlesztés 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       12         12 

12012-16 Webfejlesztés I. 
Webfejlesztés fő szakképesítés                     4         4   

Webfejlesztés gyakorlat fő szakképesítés                       5         5 

ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                 

 

A *-gal jelölt tárgyak csak az első félévben, dupla óraszámban 

A **-gal jelölt tárgyak csak a második félévben, dupla óraszámban 
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mellék-szakképesítés nélkül 
 

 

    

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 5 6 

0 

2 4 

0 

1 4 14 17 12 18 

0 

14 17 

Összesen 8 11 6 5 31 30 31 

A mellékszakképesítésre 

vonatkozóan 
Összesen  0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

Szabadsáv Összesen  0 1 0 5 0 7 0 0 0 0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10815-16  

Információtechnológiai alapok 

IT alapok fő szakképesítés 1   1                   2         

IT alapok gyakorlat fő szakképesítés   2   1                   3       

11997-16 

Hálózati ismeretek I.  

Hálózatok I. fő szakképesítés     2     1             3         

Hálózatok I. gyakorlat fő szakképesítés       2     2     2       6       

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 

Programozás fő szakképesítés 1   1     1     1       4         

Programozás gyakorlat fő szakképesítés   2   3     2     2       9       

11999-16  
Informatikai szakmai angol nyelv 

IT szakmai angol nyelv fő szakképesítés 2   1                   3         

Szabadsáv 
Programozás gyakorlat 

(javascript, php, 

mobilalkalmazás) 

    1      3        
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Emelt fizika vagy 

Multimédia gyakorlat 

(Videószerkesztő) 

      2*            

Emelt fizika vagy Linux 

haladó ismeretek 

gyakorlat 

         2*         

Linux alapok       1            

Linux alapok gyakorlat        2           

Informatikai ismeretek           2        

12010-16 
Nyílt forráskódú rendszerek 

kezelése 

Linux alapok 
52 481 02 

Irodai informatikus 
          0                       

Linux alapok gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
            0                     

12008-16 

Irodai szoftverek haladó szintű 
használata 

Irodai szoftverek 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                0                 

Irodai szoftverek 

gyakorlat 

52 481 02 
Irodai informatikus 

                  0               

10815-16  

Információtechnológiai alapok 

IT alapok 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

IT alapok gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

11997-16 

Hálózati ismeretek I.  

Hálózatok I. 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

Hálózatok I. gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

11625-16 

Programozás és adatbázis-kezelés 

Programozás 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

Programozás gyakorlat 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

12011-16 Szoftverfejlesztés 

Szoftverfejlesztés fő szakképesítés                     7,5         7,5   

Szoftverfejlesztés 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       12         12 

12012-16 Webfejlesztés I. 
Webfejlesztés fő szakképesítés                     4         4   

Webfejlesztés gyakorlat fő szakképesítés                       5         5 

ágazati szakmai kompetenciák erősítése 
52 481 02 

Irodai informatikus 
                                  

 
 A tanuló választása szerint 
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XXIII. KÖRNYEZETVÉDELEM ágazathoz tartozó 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

31 851 02 HULLADÉKFELVÁSÁRLÓ- ÉS GAZDÁLKODÓ mellék-szakképesítéssel 
Indítás feltétele: ha az osztály minden tanulója választja 

A 31 851 02 hulladékfelvásárló- és gazdálkodó komplex szakmai vizsga időpontja a 12. évfolyam első félévének zárása után, a februári vizsga 
időpontban 

 

    

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 

4,5 3 6,5 5 

140 

3 0 

140 

3 4 19,5 11,5 17 12 

160 

19,5 11,5 

Összesen 7,5 11,5 3 7 31 29 31 

A mellék szakképesítésre 

vonatkozó 
  0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

12091-16 Hulladékkersekedelem 

és -gazdálkodás 

Hulladékkereskedelem és 

-gazdálkodás 

3185102 

hulladékfelvásárló- és 

gazdálkodó 

          2,5     2                 

Hulladékgazdálkodási 

gyakorlatok 

3185102 

hulladékfelvásárló- és 
gazdálkodó 

            3,5     2               

11937-16 Környezetevédelmi 

alapismeretek 

Földtudományi alapok fő szakképesítés 1,5                       1,5         

Műszaki ismeretek fő szakképesítés 1   1,5                   2,5         

Környezeti kémia fő szakképesítés 2   2                   4         

Környezetvédelmi 

alapismeretek 
fő szakképesítés     3     1,5     1,5       6         
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Környezettechnika fő szakképesítés           1,5     1,5       3         

Környezetvédelmi 

gyakorlat 
fő szakképesítés   3   5           4       12       

11938-16 Környezetvédelmi 

technikus feladatok 

Környezetvédelmi 

technológiák 
fő szakképesítés                     5         5   

Környezet-egészségtan fő szakképesítés                     2         2   

Szakmai számítások fő szakképesítés                     2         2   

Környezeti analitika 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       3         3 

Műszeres analitika 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       5         5 

Gépészeti gyakorlat fő szakképesítés                       3,5         3,5 

10870-16 Környezetvédelmi 
ügyintéző feladatok 

Ügyintézői feladatok fő szakképesítés                     2         2   

Jogi ismeretek fő szakképesítés                     3         3   

Ügyintézői gyakorlat fő szakképesítés                     3         3   
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 2018-19 –től felmenő rendszerben mellékszakképesítés nélkül 
 

    

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 

4,5 3 6,5 5 

140 

3 0 

140 

3 4 19,5 11,5 17 12 

160 

19,5 11,5 

Összesen 7,5 11,5 3 7 31 29 31 

Szabad sáv   0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11937-16 Környezetevédelmi 
alapismeretek 

Földtudományi alapok fő szakképesítés 1,5                       1,5         

Műszaki ismeretek fő szakképesítés 1   1,5                   2,5         

Környezeti kémia fő szakképesítés 2   2                   4         

Környezetvédelmi 

alapismeretek 
fő szakképesítés     3     1,5     1,5       6         

Környezettechnika fő szakképesítés           1,5     1,5       3         

Környezetvédelmi 

gyakorlat 
fő szakképesítés   3   5           4       12       

Szabad sáv 

Környezetvédelmi 

gyakorlat - analitika 
       3           

Emelt kémia vagy közép 

szintű kémia 
      2*   2*         

Környezetvédelmi 

ismeretek 
         2         

Szakmai számítások       1            
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11938-16 Környezetvédelmi 

technikus feladatok 

Környezetvédelmi 

technológiák 
fő szakképesítés                     5         5   

Környezet-egészségtan fő szakképesítés                     2         2   

Szakmai számítások fő szakképesítés                     2         2   

Környezeti analitika 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       3         3 

Műszeres analitika 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       5         5 

Gépészeti gyakorlat fő szakképesítés                       3,5         3,5 

10870-16 Környezetvédelmi 
ügyintéző feladatok 

Ügyintézői feladatok fő szakképesítés                     2         2   

Jogi ismeretek fő szakképesítés                     3         3   

Ügyintézői gyakorlat fő szakképesítés                     3         3   

 

* A tanuló választása szerint 
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XV. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS szakképesítéshez 

 

A gyógyszerkészítménygyártó szakképesítés oktatása csak abban az esetben indul, ha az egész osztály jelentkezik erre a képzésirányra. 

A 34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó komplex szakmai vizsga időpontja a 12. évfolyam első félévének zárása után, a februári vizsga 

időpontban. 
 

    

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 

0 

1 0 

140 

6 3 17,5 13,5 19 11 

160 

17,5 13,5 

Összesen 8 12 1 9 31 30 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11850-16 Vegyésztechnikusi 

feladatok 

Alkalmazott kémia fő szakképesítés                     4         4   

Vegyipari műveletek fő szakképesítés                     3         3   

Vegyipari technológia fő szakképesítés                     4         4   

Vegyipari biztonság fő szakképesítés                     2         2   

Minőségbiztosítás fő szakképesítés                     1         1   

Környezetvédelem fő szakképesítés                     1         1   

Vegyipari műveletek 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       5         5 

Műszeres analitika 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       6         6 

Preparatív gyakorlat fő szakképesítés                       2,5         2,5 

Szakmai kémia fő szakképesítés 2   2           2       6         
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11849-16 Vegyész szakmai 

elmélet feladatok 

Fizikai kémia fő szakképesítés     2     1     1       4         

Szakmai fizika fő szakképesítés     2                   2         

Műszaki és 

irányítástechnikai 

ismeretek  

fő szakképesítés                 2       2         

Szakmai biológia fő szakképesítés 2   2                   4         

11797-16 Laboratóriumi 

feladatok 

Laboratóriumi gyakorlat fő szakképesítés   4   4           3       11       

Laboratóriumi ismeretek fő szakképesítés                 1       1         

11781-16 Gyógyszeripari 

feladatok 

Gyógyszeripari 

alapismeretek 

34 524 01 

Gyógyszerkészítmény-

gyártó 

          2,5     1                 

Gyógyszergyártási 

gyakorlat 

34 524 01 

Gyógyszerkészítmény-

gyártó 

            1,5     2               

Műszaki és 

irányítástechnikai 

ismeretek   

34 524 01 

Gyógyszerkészítmény-

gyártó 

          1                       

11782-16 Kémiai feladatok 

Szakmai kémia 

34 524 01 

Gyógyszerkészítmény-

gyártó 

          1                       

Szakmai fizika 

34 524 01 

Gyógyszerkészítmény-

gyártó 

          1                       

Gyógyszer laboratóriumi 

gyakorlat 

34 524 01 

Gyógyszerkészítmény-
gyártó 

            3                     

 

*a tanuló választása szerint 
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mellék-szakképesítés nélkül 

 

    

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 

0 

1 0 

140 

6 3 17,5 13,5 19 11 

160 

17,5 13,5 

Összesen 8 12 1 9 31 30 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

11850-16 Vegyésztechnikusi 
feladatok 

Alkalmazott kémia fő szakképesítés                     4         4   

Vegyipari műveletek fő szakképesítés                     3         3   

Vegyipari technológia fő szakképesítés                     4         4   

Vegyipari biztonság fő szakképesítés                     2         2   

Minőségbiztosítás fő szakképesítés                     1         1   

Környezetvédelem fő szakképesítés                     1         1   

Vegyipari műveletek 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       5         5 

Műszeres analitika 

gyakorlat 
fő szakképesítés                       6         6 

Preparatív gyakorlat fő szakképesítés                       2,5         2,5 

11849-16 Vegyész szakmai 

elmélet feladatok 

Szakmai kémia fő szakképesítés 2   2           2       6         

Fizikai kémia fő szakképesítés     2     1     1       4         

Szakmai fizika fő szakképesítés     2                   2         

Műszaki és 

irányítástechnikai 

ismeretek  

fő szakképesítés                 2       2         
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Szakmai biológia fő szakképesítés 2   2                   4         

11797-16 Laboratóriumi 

feladatok 

Laboratóriumi gyakorlat fő szakképesítés   4   4           3       11       

Laboratóriumi ismeretek fő szakképesítés                 1       1         

Szabad sáv 

Laboratóriumi gyakorlat        4   1**        

Fizikai kémia       2**            

Műszaki és 

irányítástechnikai 

ismeretek 

      2**            

Vegyész szakmai 

ismeretek 
      2*   2*         

Emelt Kémia        2*   2*         

11781-16 Gyógyszeripari 

feladatok 

Gyógyszeripari 

alapismeretek 

34 524 01 

Gyógyszerkészítmény-

gyártó 

          0     0                 

Gyógyszergyártási 

gyakorlat 

34 524 01 

Gyógyszerkészítmény-
gyártó 

            0     0               

Műszaki és 

irányítástechnikai 

ismeretek   

34 524 01 

Gyógyszerkészítmény-

gyártó 

          0                       

11782-16 Kémiai feladatok 

Szakmai kémia 

34 524 01 

Gyógyszerkészítmény-

gyártó 

          0                       

Szakmai fizika 

34 524 01 

Gyógyszerkészítmény-
gyártó 

          0                       

Gyógyszer laboratóriumi 

gyakorlat 

34 524 01 
Gyógyszerkészítmény-

gyártó 

            0                     

 

2** = Tananyagtartalma nem önállóan, hanem az adott tantárgy éves óraszámánál és tartalmánál jelenik meg. 

2* = A két megjelölt tantárgy közül csak egyet kell választani. Az Emelt Kémia tárgy tananyaga az iskola pedagógiai programjában szerepel. 
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III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ TARTOZÓ 54 761 02 KISGYERMEKGONDOZÓ, - NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

52 761 01 CSALÁDSEGÍTŐ ASSZISZTENS mellékszakképesítéssel 
Indítás feltétele: ha az osztály minden tanulója választja 

A 52 761 01 CSALÁDSEGÍTŐ ASSZISZTENS komplex szakmai vizsga időpontja a 12. évfolyam első félévének zárása után, a februári 

vizsga időpontban 

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 

5 3 5 7 

140 

4 1 

140 

4,4 0 19,5 11,5 18,4 11 

160 

19,5 11,5 

Összesen 8 12 5 4,4 31 29,4 31 

A mellék szakképesítésre 

vonatkozó 
  0 0 0 1,5 0 0,5        

Szabad sáv      4,5  7,1        

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10525-12 A szociális ellátás 

általános tevékenységei 
Szakmai készségfejlesztés és 

kommunikációs gyakorlat 
fő szakképesítés   2   2                   4       
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Társadalomismereti, 

szociálpolitikai és jogi 

ismeretek  

fő szakképesítés 2   2     1     2       6,5         

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai gyakorlat 
fő szakképesítés   1   3                   4       

Pedagógiai, pszichológiai 

ismeretek 
fő szakképesítés 1   1     1     2       4,4         

Pedagógiai, pszichológiai 

ismeretek gyakorlat 
fő szakképesítés       1           

Egészségügyi ismeretek fő szakképesítés 1   2                   3         

10559-12 

Elsősegély-nyújtási feladatok 

Elsősegélynyújtási feladatok fő szakképesítés    2          2    

Népegészségügyi ismeretek fő szakképesítés 1            1     

12046-16 Gyermekellátási 

alapfeladatok és alapelvek 

Gyermekvédelmi ismeretek fő szakképesítés      1       1     

Gyógypedagógiai ismeretek fő szakképesítés      1   2    1     

Gyógypedagógiai ismeretek 

gyakorlat 
fő szakképesítés          2        

Gondozási, ápolási ismeretek fő szakképesítés      1,5       1,5     

Gondozási, ápolási gyakorlat fő szakképesítés       1       1    

11676-16 Családpedagógiai 
alapismeretek 

Pedagógiai szociológia 

52 761 01 

Családsegítő 
asszisztens 

                                  

Családi mentálhigiéné 

52 761 01 
Családsegítő 

asszisztens 

                0,5                 

Fejlődéslélektani alapok  

52 761 01 

Családsegítő 

asszisztens 

                                  

11677-16 Kapcsolattartás 

formái a családokkal 

A kapcsolattartás elmélete  

52 761 01 

Családsegítő 

asszisztens 

          0,5                       

Kapcsolattartás gyakorlata 

52 761 01 

Családsegítő 

asszisztens 

            1                     

11500-12 Munkahelyi 
egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

52 761 01 
Családsegítő 

asszisztens 

                                  

Szabad sáv 
Emelt idegen nyelv vagy 

szakmai történelem 
      2*   2*         
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Szociális ismeretek          1,5         

10529-16 Napközbeni 

gyermekellátás feladatai 

A napközbeni 

kisgyermekellátással 

kapcsolatos ismeretek 

fő szakképesítés                     3,5         3,5   

A kisgyermekkori nevelés fő szakképesítés                     8,5         8,5   

A kisgyermek gondozása fő szakképesítés                     4         4   

A napközbeni 

kisgyermekellátás gyakorlata 
fő szakképesítés                       9         9 

10530-16 A napközbeni 

gyermekellátás dokumentációs 

feladatai 

Adminisztráció és 

tájékoztatás   
fő szakképesítés                     1         1   

Dokumentáció gyakorlat   fő szakképesítés                       2,5         2,5 

10528-12 Házi időszakos 

gyermek-felügyeleti feladatok 

Házi időszakos gyermek-

felügyeleti ismeretek 
fő szakképesítés                                   

Házi időszakos gyermek-

felügyelet gyakorlata  
fő szakképesítés                                   

11678-16 Kommunikáció és 

viselkedéskultúra  
Kommunikáció és 

viselkedéskultúra alapjai   

52 761 01 

Családsegítő 
asszisztens 

                                  

 

*A tanuló választása szerint 
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mellékszakképesítés nélkül 
 

 
 

    

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 

5 3 5 7 

140 

4 1 

140 

4,4 0 19,5 11,5 18,4 11 

160 

19,5 11,5 

Összesen 8 12 5 4,4 31 29,4 31 

Szabad sáv   0 0  7  7,6        

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés                     2         2   

10525-12 A szociális ellátás 

általános tevékenységei 

Szakmai készségfejlesztés 

és kommunikációs 

gyakorlat 

fő szakképesítés   2   2                   4       

Társadalomismereti, 

szociálpolitikai és jogi 

ismeretek  

fő szakképesítés 2   2     1     2       6,5         

Társadalomismereti és 

szociálpolitikai gyakorlat 
fő szakképesítés   1   3                   4       

Pedagógiai, pszichológiai 

ismeretek 
fő szakképesítés 1   1     1,5     2       4,4         

Pedagógiai, pszichológiai 

ismeretek gyakorlat 
fő szakképesítés       2           

Egészségügyi ismeretek fő szakképesítés 1   2                   3         
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10559-12 

Elsősegély-nyújtási feladatok 

Elsősegélynyújtási 

feladatok 
fő szakképesítés    2          2    

Népegészségügyi 

ismeretek 
fő szakképesítés 1            1     

12046-16 Gyermekellátási 

alapfeladatok és alapelvek 

Gyermekvédelmi 

ismeretek 
fő szakképesítés      1       1     

Gyógypedagógiai 

ismeretek 
fő szakképesítés      1   2    1     

Gyógypedagógiai 

ismeretek gyakorlat 
fő szakképesítés          2        

Gondozási, ápolási 

ismeretek 
fő szakképesítés      1,5       1,5     

Gondozási, ápolási 

gyakorlat 
fő szakképesítés       1       1    

10529-16 Napközbeni 

gyermekellátás feladatai 

A napközbeni 

kisgyermekellátással 

kapcsolatos ismeretek 

fő szakképesítés                     3,5         3,5   

A kisgyermekkori nevelés fő szakképesítés                     8,5         8,5   

A kisgyermek gondozása fő szakképesítés                     4         4   

A napközbeni 

kisgyermekellátás 

gyakorlata 

fő szakképesítés                       9         9 

10530-16 A napközbeni 
gyermekellátás dokumentációs 

feladatai 

Adminisztráció és 

tájékoztatás   
fő szakképesítés                     1         1   

Dokumentáció gyakorlat   fő szakképesítés                       2,5         2,5 

10528-12 Házi időszakos 

gyermek-felügyeleti feladatok 

Házi időszakos gyermek-

felügyeleti ismeretek 
fő szakképesítés                                   

Házi időszakos gyermek-

felügyelet gyakorlata  
fő szakképesítés                                   

Emelt idegen nyelv vagy szakmai 
történelem 

       2*   2*         

Szociális ismeretek        0   2         

*A tanuló választása szerint 
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f) Esti rendszerű képzések 

 

35 345 01 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS 

 
A képzés időtartama 1 tanév. 

 
 

Szakmai 

követelménymodulok 

Tantárgyak 
Elméleti heti 

óraszám 

Gyakorlati heti 

óraszám 

Összesen 341 202 

Összesen 543 

11871-16 Idegen nyelv és 

üzleti szaknyelv I. 
Idegen nyelv 310  

11870-16 Informatika 

vállalatvezetőknek I. 

Informatikai alapismeretek  31 

Irodai programcsomag használata  78 

Internetes kommunikáció  93 

11868-16 A vállalkozások 

működtetése 
Vezetői ismeretek 31  
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 55 345 01 KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II. SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS 

 

Szakmai követelménymodulok 

Tantárgyak Elméleti óraszám 
Gyakorlati 
óraszám 

Összesen 341 202 

Összesen 543 

11873-16 Idegen nyelv és 
üzleti szaknyelv II. 

Idegen nyelv 310  

12059-16 Informatika 
vállalatvezetőknek II. 

Informatikai alapismeretek  31 

Irodai programcsomag használata  78 

Internetes kommunikáció  93 

11872-16 A vállalkozások 
vezetése 

Vezetői ismeretek 31  

 
 




